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Általános Szerződési Feltételek
Internet hozzáférés szolgáltatásra

 1. A Szolgáltató adatai

 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe

 
A Szolgáltató cégneve: TelcoNet Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató rövidített cégneve: TelcoNet Kft.

A Szolgáltató székhelye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25/a.

A Szolgáltató levelezési címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25/a.

 1.2. A Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati irodáinak címei, 
távközlési elérhetősége, működési rendje

A Szolgáltató  a  szerződés  szerinti  szolgáltatást  a  szerződési  feltételek  betartása
esetén  a  szerződés  időtartamára  folyamatosan  biztosítja,  karbantartást  és
hibaelhárítást végez.

Az Előfizető a Szolgáltató által a megfelelő nyilvánossággal közzétett telefonszámon,
telefonon, vagy levélben jelentheti be a hibákat.

 A hibabejelentő telefonszáma:
+36 (25) 222-040, +36 30 2308009

 Az ügyfélszolgálati iroda címe:
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25/a.

 Az ügyfélszolgálat és hibabejelentő email-címe:
info@telconet.hu

 A szolgáltató honlap címe: 
www.telconet.hu

 Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási ideje:
Munkanapokon: 8.00-16.00
Munkaszüneti  napokon,  illetve  munkanapokon  a  munkaidőn  kívül,
azaz  16.00  órától  másnap  reggel  8.00  óráig  a  Szolgáltató  telefonos  technikai
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ügyfélszolgálatot  tart  fenn.  Ezen  időszakokban  a  hibabejelentés  a  megadott
telefonszámokon lehetséges.

A  szolgáltatás  maximális  rendelkezésre  állásának  biztosítása  érdekében  a
Szolgáltató
24 órás technikai felügyeleti rendszert működtet.

A Szolgáltató  nyilvántartásban  rögzíti  a  hibabejelentés  tényét  és  a  hibaelhárítás
megtörténtét. A hiba akkor tekinthető valósnak, ha azt az Előfizető telefonon, vagy
levélben bejelentette, és a hiba tényét a Szolgáltató megállapította.

 2. Az ÁSZF tárgya és hatálya

 2.1. Az ÁSZF célja, tárgyi és személyi hatálya

Az  ÁSZF  a  Szolgáltató  által  nyújtott  nem  koncesszióköteles,  országos  és/vagy
nemzetközi  nyilvános  Internet  szolgáltatások  igénybevételére  vonatkozó  általános
szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A  Szolgáltató  a  szolgáltatást  a  rendelkezésére  álló  berendezésekkel  és
személyzettel nyújtja.

Jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  (továbbiakban:  ÁSZF)  hatálya  kiterjed  a
Szolgáltatóra, valamint a társasággal a szolgáltatások igénybevételére jogviszonyba
kerülő  valamennyi  szerződő  félre  (igénybejelentőre,  felhasználóra,  Előfizetőre).
Előfizető lehet természetes személy,  jogi  személy illetve jogi  személyiséggel  nem
rendelkező egyéb szervezet.

 2.2. Az ÁSZF időbeli és területi hatálya

Az ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának ideje alatt hatályos.

Az ÁSZF a Magyar Köztársaság területére, a Szolgáltató szolgáltatási jogosultság a
megadott működési területre lép életbe.

 2.3. Közzététel

Az  ÁSZF,  a  szolgáltatással  kapcsolatos  változások,  információk  a  szolgáltatás
megkezdésének napjától  a Szolgáltató telephelyén, az ügyfelek részére nyilvános
ügyfélszolgálati irodában (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25/a.) rendelkezésre
állnak. Az ÁSZF az interneten a http://www.telconet.hu/aszf.pdf oldalon található. Az
ÁSZF-ről,  az  azokban  bekövetkezett  változásokról,  a  hatályos  szerződési
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feltételekről,  a  díjakról  az  ügyfélszolgálat  iroda  telefonon  keresztül  is  folyamatos
tájékoztatást nyújt ügyfelei részére.

Az Előfizetőket, előfizetői szerződést érintő fontosabb változások – különösen azon 
változások, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó 
rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott 
kikötéstől eltérnek - levélben, elektronikus levélben és/vagy a mindenkor 
megtalálható web oldalakon válnak a nyilvánosság számára elérhetővé. Egy 
szerződést érintő feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a 
külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - elfogadta vagy tudomásul vette.

 

 2.4. ÁSZF módosítása

A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató
jogosultsága  az  egyoldalú  szerződésmódosításra,  az  előfizető  erről  történő
tájékoztatásának  módja,  az  egyoldalú  szerződésmódosítással  kapcsolatban  az
előfizetőt megillető jogok

2.4.1.  A  Szolgáltató  az  előfizetői  szerződést  az  ÁSZF-re  és  az  egyedi  előfizetői
szerződésre is kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

a) 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,

b) jogszabályváltozás (új jogszabály hatálybalépése, hatályos jogszabály módosítása)
vagy hatósági döntés indokolja,

c)  a  körülményekben  bekövetkezett,  a  szerződés  megkötésekor  előre  nem látható
lényeges változás indokolja,

d) az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek
kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.

2.4.2. A 2.4.1. a) pont szerint az ÁSZF-ben foglalt feltételnek minősülnek az alábbiak,
melyek nem idézik elő a szerződéses feltételek lényeges változását:

-  az  ÁSZF  szövegére  irányuló  egyéb  módosítás,  amely  nem  érinti  a  már  nyújtott
szolgáltatások  igénybevételének  feltételeit,  és  amely  a  szöveg  helyesbítésére,
pontosítására, átfogalmazására vagy a közérthetőség növelésére irányul, 

-  a  hálózat  műszaki  paramétereinek  megváltozása  (fejállomás  cseréje,  hálózati
fejlesztések)  miatt  a  szolgáltatás  igénybevételi  feltételei  nem  lényeges  mértékben
módosulnak,
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-  az  előfizetői  szerződésben  vállaltakhoz  képest  a  szolgáltatás  igénybevételének
körülményei műszaki okból megváltoznak,

-  gazdasági  (különösen  az  üzemeltetési,  működési  költség  változása,  infláció)
körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek
nyújtott  szolgáltatást  a  korábbiakhoz  képest  megváltozott  feltételekkel  képes  csak
nyújtani,

-  a  Szolgáltatón  kívül  álló  bármely  körülményben  (különösen  az  adókban,
közterhekben  és  szabályzókban  történt  változások,  megnövekedett  szállítói  és
nagykereskedelmi költségek) bekövetkezett lényeges változás indokolja,

- a Szolgáltató helyébe - a Szolgáltató gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti
átalakulása,  vagy a szolgáltatás nyújtásának adott  területen  történő megszüntetése
vagy szerződés következtében - más szolgáltató (új szolgáltató) lép, és mely esetben a
módosítás nem eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges módosítását, mint a
szolgáltatás igénybevételének feltételeit, minőségi célértékeket,

-  mindazon  módosítás,  amely  az  Előfizető  által  igénybe  vett  szolgáltatás  valamely
jellemzője,  vagy  valamely  rendelkezés  tekintetében  az  Előfizetőre  nézve  kedvező
változást  eredményez,  -  ha  szerződéses  jogviszonyok,  az  előfizetői  igények,  a
jelszolgáltatás  körülményei  vagy  egyéb  érdekek,  körülmények  figyelembe  vételével
(ide  értve  az  Előfizetői  igényeket  és  a  csomagok  tartalmi-minőségi/ár  értékeinek
összevetését is) a csomagválaszték, vagy a csomagok száma, összeállítása módosul.

A  2.4.1.  a)  pont  vonatkozásában  lényeges  módosításnak  minősül  különösen  a
szolgáltatás igénybevételének feltételeire  (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó
alapvető  díjszabásra,  a  szerződés  időtartamára  és  megszüntetésének
jogkövetkezményeire,  illetve  minőségi  célértékeire)  vonatkozó  változtatás.  Nem
minősül ugyanakkor lényeges módosításnak a szolgáltatásra vonatkozó nem alapvető
díjszabásra vonatkozó változtatás.

2.4.3. A  2.4.1.  c)  pont  szerint  a  körülményekben  bekövetkezett  lényeges
változásnak minősülhetnek a konkrét egyedi körülmények felmerültekor bekövetkezett
és a jövőbeni szolgáltatási körülményekre is kiható változások, amennyiben azok a
szerződés megkötésekor előre nem voltak láthatók.

2.4.4. A Szolgáltató nem jogosult a határozott időre kötött szerződést a 2.4.1. pont
b) illetve c) pontjára hivatkozva egyoldalúan módosítani, ha jogszabály olyan adó- vagy
illetékfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek alanya a Szolgáltató.

2.4.5. A határozatlan időre kötött előfizetői szerződések tekintetében az Eht. 132. §
(2)  bekezdés  c)  pontja,  illetve  az  ÁSZF  2.4.1.  c)  pont  szerinti  esetnek  minősül
különösen az olyan költség – az előfizetői szerződés megkötésekor előre nem látható -
növekedése,  amely  a  Szolgáltató  harmadik  személlyel  fennálló  szerződéses
kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába.
A határozatlan időre kötött előfizetői szerződés tekintetében a Szolgáltató jogosult a
fogyasztói  árszínvonal  emelkedése  esetén  a  szolgáltatás  díjának  naptári  évenként
legfeljebb egyszeri  módosítására.  E feltétel  bekövetkezése esetén a Szolgáltató az
Eht. 132. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve az ÁSZF 2.4.1. a) pontjában foglaltak
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szerint  jogosult  az  előfizetői  szerződést  egyoldalúan  módosítani  azzal,  hogy  ezen
esetben a díjváltozás mértéke nem haladhatja meg a megelőző naptári évre a Központi
Statisztikai Hivatal által megadott tényleges fogyasztói árindex mértékét.

2.4.6.  A Szolgáltató  általi  egyoldalú  szerződésmódosítás  esetén  a  módosításról  az
Előfizetőket a Szolgáltató minden esetben, annak hatályba lépése előtt legalább 30
nappal korábban értesíteni köteles, az Előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és
a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
A szolgáltató  nem köteles  a fenti  értesítési  határidőt  az  ÁSZF azon módosításaira
alkalmazni,  amikor  az  ÁSZF  módosítása  új  szolgáltatás  bevezetése  miatt  válik
szükségessé,  és  a  módosítás  a  már  nyújtott  szolgáltatásokra  vonatkozó  általános
szerződéses  feltételeket  nem  érinti,  vagy  ha  a  módosítással  kizárólag  valamely
előfizetői díj csökken.
Az ügyfélszolgálatok címének,  telefonszámának és nyitva tartási  idejének változása
esetén  a  Szolgáltatót  nem  terhelik  a  jogszabályban  meghatározott,  az  előfizetői
szerződés  módosításához  kapcsolódó  kötelezettségek,  azonban  a  Szolgáltató  a
változásról  a  központi  ügyfélszolgálatán  és  az  internetes  honlapján  köteles
tájékoztatást adni.

2.4.7. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a 2.4.1. pontban megjelölt esetekben a
2.4.1.  -  2.4.3.  pontok  alapján  módosítja,  és  a  módosítás  az  Előfizető  számára
hátrányos rendelkezéseket  tartalmaz,  az  Előfizető  a  2.4.6.  pont  szerinti  értesítéstől
számított  15  napon belül  további  jogkövetkezmények nélkül  jogosult  felmondani  az
előfizetői  szerződést.  Nem mondhatja  fel  az Előfizető az előfizetői  szerződést  ilyen
esetben  azonban  akkor,  ha  kötelezettséget  vállalt  arra,  hogy  a  szolgáltatást
meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő
kedvezmények  figyelembevételével  kötötte  meg,  és  a  módosítás  a  kapott
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti,
és az Előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem
követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.

2.4.8. Amennyiben a Szolgáltató a 2.4.7. ponton kívüli esetben módosítja az előfizetői
szerződést az Előfizetőt az alábbiak szerinti jogok illetik:
Amennyiben az Előfizető a módosítással szemben a szolgáltatói értesítéstől számított
8  napon  belül  a  Szolgáltatónál  kifogással  vagy  észrevétellel  él,  a  módosítás  nem
tekinthető elfogadottnak és a Szolgáltató bírósághoz fordulhat az előfizetői szerződés
módosítása iránt.
A Szolgáltató köteles az Előfizető figyelmét felhívni a jelen pont szerinti értesítésben
észrevétel tételi jogára, valamint annak jogkövetkezményeire.

2.4.9.  A  Szolgáltató  a  határozott  időre  kötött  előfizetői  szerződést  nem  jogosult
egyoldalúan az alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi
díj), az előfizetői szerződés időtartama, megszüntetésének jogkövetkezményei, vagy a
szolgáltatásminőségi követelmények célértéke tekintetében módosítani, kivéve, ha azt
az  Eht.  132.  §  (2)  bekezdésének  b),  illetve  e)  pontjában  foglaltak  indokolják.  A
határozott  időre kötött  előfizetői  szerződés egyebekben az Eht.  132.  §-ában foglalt
rendelkezések, feltételek szerint módosítható egyoldalúan.

A határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló magatartással nem módosítható. 
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2.4.10.  A jelen  Általános  Szerződési  Feltételekre  (továbbiakban:  ÁSZF),  és  a  jelen
ÁSZF alapján kötött egyedi előfizetői szerződésekre (továbbiakban: Egyedi előfizetői
szerződés)  különösen,  de nem kizárólagosan az alábbi  jogszabályok rendelkezései
vonatkoznak:

a) az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), 
b) az  elektronikus  hírközlési  előfizetői  szerződések  részletes  szabályairól  szóló

6/2011.  (X.6.)  NMHH rendelet  (a  továbbiakban:  Eszr.),  valamint  az  elektronikus
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015.  (III.30.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.) ez utóbbi rendelet 33. §- ában  foglalt
hatálybalépési rendelkezések szerint,

c) az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (Ekertv.) 

d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

e) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók
védelmével összefüggő követelményeiről,  valamint a díjazás hitelességéről szóló
13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet, 

f) a  2014.  június 13.  előtt  megkötött  előfizetői  szerződésekre és azok 2014.03.15.
napját  követő  módosításaira  (ezen  szerződések  bármely  okból  történő
megszűnéséig,  megszüntetéséig vagy a Szolgáltató és Előfizető kifejezett  eltérő
írásbeli  megállapodásáig)  az  üzleten  kívül  a  fogyasztóval  kötött  szerződésekről
szóló  213/2008.  (VIII.29.)  Korm.  rendelet  és  a  távollevők  között  kötött
szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, 

g) a 2014. június 13-én és azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és azok
módosításaira  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet,

h) a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Mttv.), 

i) a 2014. március 15. előtt megkötött előfizetői szerződésekre és azok 2014.03.15.
napját  követő  módosításaira  (ezen  szerződések  bármely  okból  történő
megszűnéséig,  megszüntetéséig vagy a Szolgáltató és Előfizető kifejezett  eltérő
írásbeli megállapodásáig) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), 

j) a 2014. március 15-én vagy azt követően megkötött  előfizetői  szerződésekre és
azok  módosításaira  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a
továbbiakban: Ptk.),
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k) a 2015. szeptember 01-én vagy azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és
azok módosításaira a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 33. §-
ában foglalt hatálybalépési rendelkezések szerint,

l) Az Eht. módosításáról szóló 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2017.
évi  LXXXVIII.  törvény)  megállapított  Eht.  127.  §  (4d)  bekezdést  a  2017.  évi
LXXXVIII.  törvény  2017.10.25.  napi  hatálybalépését  megelőzően  megkötött,  a
2017.  évi  LXXXVIII.  törvény  hatálybalépésekor  hatályos  határozott  időtartamú
előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell.

m) A 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 127. § (6) bekezdést és 134. §
(14)  bekezdést  a  2017.  évi  LXXXVIII.  törvény  hatálybalépését  megelőzően
megkötött határozott időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell, azzal,
hogy a 134.  §  (14)  bekezdésében szabályozott  tájékoztatási  kötelezettségnek a
Szolgáltató az olyan határozott időtartamú előfizetői szerződések esetében köteles
eleget tenni,  amelyekben a szerződés időtartama a 2017. évi  LXXXVIII.  törvény
2017.10.25. napi hatálybalépését követő 90. napot követően telik el,

n) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017.  
évi CXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 132. § (10) és (11) bekezdését a 2017.
évi  LXXXVIII.  törvény  hatálybalépését  (2017.X.24.)  megelőzően  megkötött
szerződésekre is alkalmazni kell,

o) AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2016.  április  27-i  (EU)  2016/679
RENDELETE  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános  adatvédelmi  rendelet)
(GDPR),

p) AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2002.  július  12-i  2002/58/EK
IRÁNYELVE az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről,
feldolgozásáról  és a magánélet  védelméről  („Elektronikus hírközlési  adatvédelmi
irányelv”)

q) a  kutatás  és  a  közvetlen  üzletszerzés  célját  szolgáló  név-  és  lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

r) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.),

s) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

t) a  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói  tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
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 3. A szolgáltatás leírása

 3.1. A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása

A Szolgáltató Előfizetői számára a Hírközlési Törvényben meghatározott koncessziós
körbe nem tartozó, a nyilvánosság számára hozzáférhető Internet elérést biztosító
távközlési  szolgáltatást  (továbbiakban:  Alapszolgáltatások),  illetve  ezen
szolgáltatáshoz  kapcsolódó,  távközlési  szolgáltatásnak  nem  minősülő  egyéb
szolgáltatásokat  (továbbiakban:  Kiegészítő  szolgáltatások)  nyújt.  A  Kiegészítő
szolgáltatásokat az ÁSZF 1. számú melléklete részletesen tartalmazza.

A TelcoNet Kft. összes szolgáltatása szélessávú szolgáltatásnak minősül.

 ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

 A) Internet hozzáférés szolgáltatás

A  Szolgáltató  által  nyújtott  szolgáltatás  alapvető  használati  célja  az  előfizetői
végberendezések,  valamint  az  előfizetői  végberendezések  és  központi  kiszolgáló
berendezések közötti kapcsolat létrehozása, a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatások
által lehetővé tett protokollok szerinti adatátvitel megvalósítása, és az adatok adott
címre való továbbítása.

A Szolgáltató  a  szolgáltatás  biztosításához  a  szükséges  hatósági  engedélyekkel,
minőségtanúsító  okiratokkal,  illetve  megfelelőségi  tanúsítvánnyal  rendelkező
számítógépekkel,  adatátviteli  eszközökkel  és  kommunikációs  csatornákkal  ellátott
adathálózati  központot  üzemeltet,  amelyet  szakirányú végzettséggel  és  megfelelő
szakmai gyakorlattal rendelkező személyzettel működtet.

A Szolgáltató a szolgáltatás keretében szolgáltatás hozzáférési pontot létesít, amely
minden  esetben  a  Szolgáltató  központi  kiszolgáló  berendezésének  valamely
interfésze,  továbbá  biztosítja  az  Előfizetők  részére  a  szükséges  azonosítókat  és
jelszavakat,  amelyek  segítségével  az  előfizetői  végberendezések  valamely
kommunikációs  csatornán  keresztül  a  nyilvános  Internet  hálózathoz
kapcsolódhatnak.

A  szolgáltatás  nem  távközlési  hálózat-specifikus,  az  Előfizetők  a  szolgáltatás
hozzáférési ponthoz a földrajzi területek, elhelyezkedésük szerint csatlakozhatnak.

A nyilvános Internet hálózat teljes körű elérése az Előfizetők számára lehetőséget
teremt  a  különböző  Internet  alkalmazások  igénybevételére,  így  különösen
elektronikus  levelezésre  (E-mail),  levelezési  listák  létrehozására  (Mailing  List),
hálózati  hirdetésre  (News),  távoli  számítógép  elérésére  (Telnet),  adatállományok
átvitelére  (FTP),  elektronikus  csevegésre  (IRC),  web  oldalak  megtekintésére
(WWW), különböző keresőprogramok működtetésére stb.

Az alap-  és kiegészítő  szolgáltatások részletes leírását  az ÁSZF 1.  és 2.  számú
"Szolgáltatások", illetve „Díjszabás” elnevezésű mellékletei tartalmazzák.
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 B) PRIVÁT LAN szolgáltatás

A Privát LAN szolgáltatás igénybevételével az Előfizető részére Szolgáltató biztosítja
több  telephelyes  vállalkozások,  illetve  fizikailag,  földrajzilag  különböző  helyen
üzemelő  számítógépek,  vagy  számítógépes  hálózatok  összekapcsolását  RLAN
kapcsolaton keresztül.

A  Privát  LAN  szolgáltatás  nem  távközlési  hálózat-specifikus,  az  Előfizetők  a
szolgáltatás  hozzáférési  ponthoz  a  földrajzi  területek,  elhelyezkedésük  szerint
csatlakozhatnak.

 Az egyes alapszolgáltatások igénybevételének módja

A  Szolgáltató  által  nyújtott  alapszolgáltatások  nyilvánosak,  így  az  egyes
alapszolgáltatásokat a Szolgáltatóval az ÁSZF 4.1.1. pontjában rögzített formai és
eljárási  szabályok  szerint  megkötött  egyedi  előfizetői  szerződés  alapján  bárki
igénybe veheti.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kommunikációs csatornákat az előfizetői
oldalon minden esetben a TelcoNet Kft., vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló
alvállalkozó biztosítja.

Az Előfizető köteles gondoskodni a kommunikációs csatornára való csatlakozáshoz
szükséges,  hatósági  engedéllyel  (típusjóváhagyással),  illetve  megfelelőségi
jelöléssel  rendelkező  végberendezés  (modem,  router,  gateway)  beszerzéséről,
valamint  a  beállítások elvégzéséről.  A Szolgáltató  minden segítséget  és  szakmai
támogatást biztosít a beállítások elvégzéséhez az Előfizető számára.

Az Előfizető a szolgáltatást  az alkalmazott  kommunikációs csatornától  függetlenül
bármely  szabványos  RJ-45-ös  csatlakozási  felületű  interfésszel  (pl.:  10/100-as
normál Ethernet hálózati kártyával rendelkező számítógép) igénybe veheti.

Az Előfizető és a Szolgáltató távbeszélő alközpontjai  között  kiépített  bérelt  vonali
kapcsolaton keresztül is kapcsolódhat.

 3.2. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és 
esetleges egyéb korlátai

A  szolgáltatás  igénybe  vehető  minden  olyan  előfizetői  pontról,  ahonnan  fizikai
kapcsolat létesíthető a Szolgáltatóval.

Szolgáltatás-hozzáférési pont, egyben elsődleges előfizetői hozzáférési pont minden
olyan fizikai kapcsolódási pont, amelyhez közvetlenül csatlakoztatható az Előfizető
használatában lévő távközlő  végberendezés,  és  ezzel  lehetővé válik  a  hálózaton
történő információcsere.
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Az  igénybevételhez  szükséges  ügyfél  oldali  berendezések  (modemek,  routerek,
számítógépek)  beszerzését,  az  azokon  futó  programok  helyszíni  installálását,  a
kiépítendő  vonalak  megrendelését  Szolgáltató  külön  megegyezés  szerint  vállalja,
egyébként ezek biztosítása az ügyfél feladata.

A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott.

 3.3. A szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból

A Szolgáltató egyéb nyilvános szolgáltatók távközlő hálózatához való kapcsolódását
együttműködési szerződések határozzák meg.

A szolgáltatások  közvetlen  telefonos  behívással  vagy  a  nyílt  Internet  hálózatról
érhetők el, megfelelő hitelesítés után.

Amennyiben  a  Szolgáltató  újabb  összekapcsolási  szerződéseket  köt
társszolgáltatóval, az új hozzáféréseket nyilvánosságra hozza (ld.: 2.3. pont).

 3.4. Az előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai

Az  előfizetői  igények  szerint  a  Szolgáltató  által  létesített  szolgáltatás-hozzáférési
pontra az Előfizető a hazai  és nemzetközi  szabványoknak megfelelő és hatósági
engedéllyel,  illetve  megfelelőségi  jelöléssel  rendelkező  szabványos
végberendezéseket  (pl.:  számítógépeket,  modemeket,  routereket),  illetve
összekapcsolási engedéllyel rendelkező hálózatot kapcsolhat.

A  végberendezésekről,  azok  megfelelőségéről  az  Előfizető  gondoskodik.
A szabványos csatlakozás szempontjából a Szolgáltató ellenőrizheti a szolgáltatás-
hozzáférési  pontra  csatlakozó  előfizetői  végberendezéseket.  A  hatóság  ezen
túlmenően a csatlakozó hálózatot is ellenőrizheti a szabványoknak, jogszabályoknak
való megfelelés szempontjából.

 3.5. Az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó Kiegészítő szolgáltatások és 
igénybevételük módja

A Szolgáltató  az  Alapszolgáltatáshoz  kapcsolódóan  az  Előfizetők  igénye  szerint
további Kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt az alábbiak szerint:

E-mail postafiók szolgáltatás
Szerver tárhely szolgáltatás
Domain Name Service (DNS) karbantartás
Domain név regisztráció ügyintézés

A Kiegészítő  szolgáltatások  részletes  leírását  az  ÁSZF  1.  számú  mellékletében
foglalt  "Szolgáltatások",  illetve  a  2.  számú  mellékletben  foglalt  „Díjszabás”
elnevezésű melléklete tartalmazza.
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A Kiegészítő  szolgáltatásokat  az  Előfizetők  az  Alapszolgáltatások részeként  vagy
külön megrendelés alapján vehetik igénybe az egyedi előfizetői szerződésben foglalt
feltételek szerint.

 4. Az előfizetői szerződés

Előfizető  az,  akivel  a  Szolgáltató  szolgáltatás-hozzáférési  pont  létesítésére  és  a
szolgáltatás  igénybevételére  az  ÁSZF-ben,  valamint  az  előfizetői  szerződésben
meghatározott feltételekkel előfizetői jogviszonyt hoz létre.

 4.1. Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai

 4.1.1. Szerződéskötés

A Szolgáltató és az Előfizető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan egyedi
előfizetői  szerződést  kötnek.  A  Szolgáltató,  Előfizető,  illetőleg  igénylő
(a továbbiakban együtt: felek) az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló
magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével - köthetik
meg.

Amennyiben a felek az előfizetői  szerződést  írásban kötik  meg,  a  Szolgáltató a
szerződés  megkötésével  egyidejűleg  az  előfizetői  szerződés  egy  példányát
Előfizető rendelkezésére bocsátja. Írásban megkötésre kerülő előfizetői szerződés
esetén a természetes személy előfizetőnek a szerződéskötéskor kell  nyilatkoznia
arról,  hogy az  előfizetői  szolgáltatást  egyéni  előfizetőként  vagy üzleti/intézményi
előfizetőként  kívánja-e  igénybe  venni.  Abban  az  esetben,  ha  az  előfizetői
szerződést  nem írásban  kötik  meg,  az  Előfizető  az  egyéni  előfizetői  minőségre
vonatkozó nyilatkozatát az ügyfélszolgálaton az első díjfizetés esedékességéig, a
rendszeresített  nyomtatvány  kitöltésével  teheti  meg  ingyenesen.  Az  Előfizető  az
előfizetői szerződés hatálya alatt az előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatot a
Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával visszavonhatja vagy módosíthatja.

A  szerződéskötés  az  Előfizető  által  a  Szolgáltató  részére  eljuttatott  írásbeli
megrendelés  alapján  történik.  A  felek  egyetértése  esetén  a  szerződéskötésre
írásbeli megrendelés nélkül, közvetlenül is sor kerülhet.

Az Előfizető megrendelésének legalább a következő adatokat tartalmaznia kell:
Az Előfizető neve (cégneve), címe (székhelye), a szolgáltatás hozzáférési pont(ok)
létesítési helye, az ahhoz csatlakozó távközlő berendezések jellege, darabszáma
az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása az igénybejelentés helye, időpontja.

Szolgáltató  a  beérkező  megrendeléseket  nyilvántartásba  veszi.  Amennyiben  az
Előfizető megrendelése nem megfelelő, úgy a Szolgáltató annak kézhezvételétől
számított  15  napon  belül  határidő  megjelölésével  felhívja  az  Előfizetőt  a
megrendelés  kiegészítésére.  Amennyiben  az  Előfizető  a  Szolgáltató  felhívására
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sem  tesz  eleget  adatai  kiegészítésének,  úgy  megrendelését  a  nyilvántartásból
Szolgáltató törölheti.

Amennyiben  a  Szolgáltató  a  szolgáltatás-hozzáférési  pont  létesítésére  illetve  a
szolgáltatás megindítására 30 napon belül képes, úgy a megrendelés beérkezését
követő  15  napon  belül  írásban  megteszi  szerződéskötési  ajánlatát  a
megrendelésben foglaltak alapján.

Az egyedi előfizetői  szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató
kézhez veszi az Előfizető által is aláírt szerződést.

A szolgáltatás-hozzáférési  pont  létesítésével  és  azon  keresztül  igénybe  vehető
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos, az érintett Előfizetőre vonatkozó szerződési
feltételeket a szerződő felek az egyedi előfizetői szerződésben rögzítik.

A  Szolgáltató  az  Alapszolgáltatások  igénybevételéhez  általános  előfizetői
szerződésmintákkal  rendelkezik,  de  egyedi  igények  esetén  speciális  előfizetői
szerződések is létrejöhetnek.

Az egyedi előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

egyéni Előfizető esetében:
 a természetes személy előfizető neve, leánykori neve,
 anyja neve, születési helye, ideje,
 lakóhelye, tartózkodási helye.

Egyéni Előfizető esetében, amennyiben a természetes személy Előfizető életkora
miatt korlátozottan cselekvőképes, úgy az előfizetői  szerződésnek a természetes
személy törvényes képviselőjének fenti adatait is tartalmaznia kell.

üzleti/intézményi Előfizető esetében:
 a cég/intézmény pontos megnevezése,
 székhelye (telephelye),
 cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma,
 bankszámlaszáma;
Az  egyedi  előfizetői  szerződés  a  kötelező  tartalmi  elemeken  kívül  az  alábbi
feltételeket, körülményeket is tartalmazza:

mindkét előfizetői kategóriában:
 a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye),
 a belépési díj mértéke,
 a díjkiegyenlítés módja,
 az előfizetési, azonosítási szám(ok),
 a csatlakoztatott végberendezés darabszáma, tulajdonjoga,
 az előfizetői adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat,
 az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások,
 a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése,
 az általános szerződési feltételektől való eltérések.

Az  egyedi  előfizetői  szerződésekben  a  fenti  elemeken  kívül  a  felek  további
feltételeket is meghatározhatnak.
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4.1.1.1. Üzleti előfizetőkre vonatkozó különös szabályok

4.1.1.1.2.  Azon  üzleti  előfizető  esetében,  amelynek  foglalkoztatotti  létszáma
legalább 50 fő és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legalább 10 millió
eurónak  megfelelő  forintösszeg,  a  felek  egyező  akarattal  eltérhetnek  az  Eht.
előfizetői  szerződéssel  kapcsolatos,  valamint  a  2/2015.  (III.30.)  NMHH  rendelet
rendelkezéseitől.

4.1.1.1.3.  A 4.1.1.1.2. pontba nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek egyező
akarattal eltérhetnek az Eht. 127. § (4b) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1)-
(2), (6), (10), (10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1)-(2), (4) bekezdés,
továbbá a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet  3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1)
bekezdés rendelkezéseitől, valamint a Szolgáltató általános szerződési feltételeitől.

A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a
felek az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben
és  hogyan  térnek  el,  valamint  tartalmazza  az  üzleti  előfizetőnek  az  eltérés
elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.

Az üzleti előfizetők esetében a szolgáltató az Eht. 129. § (5) bekezdés, 131. § (1)
bekezdés,  továbbá  a  2/2015.  (III.30.)  NMHH  rendelet   10.  §  rendelkezéseitől
eltérhet.

A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a
szolgáltató az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől
miben és hogyan tér el.

Jelen ÁSZF vonatkozásában üzleti előfizető az a személy vagy szervezet (ideértve
az  állami,  közigazgatási  szervet,  civil  szervezetet  és  más,  külön  jogszabályban
önálló  jogi  személyiséggel  felruházott  szervezetet  is),  aki  vagy amely szakmája,
önálló  foglalkozása,  gazdasági,  üzleti  tevékenysége  vagy  jogszabályban
meghatározott  feladata  körében  veszi  igénybe  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltatást;

Az  üzleti  előfizetőkre  vonatkozó  feltételeket,  mutatókat  a  kis-  és
középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  rendelkezései
szerint kell meghatározni, bizonyítani.

A szolgáltató  elektronikus  úton  történő  szerződéskötéskor  is  köteles  biztosítani,
hogy a kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor kérhessék
az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását,
amennyiben  az  általuk  igénybe  venni  kívánt  szolgáltatás  az  egyéni  előfizetők
számára is elérhető a szolgáltató általános szerződési feltételei szerint. Ebben az
esetben  a  szolgáltató  a  részletes  -  az  előnyöket  és  hátrányokat  bemutató  -
tájékoztatást  elektronikus  úton  köteles  megadni,  és  a  tájékoztatás  megtörténtét
köteles igazolni.
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• 4.1.2. Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése

A Szolgáltató a hozzáférési pont létesítése tekintetében jelen ÁSZF-ben foglaltak
szerint jár el.

A létrejött  előfizetői  szerződés alapján a Szolgáltató legfeljebb 30 napon belül  a
hálózatához  kapcsolódó  szolgáltatás-hozzáférési  pontot  létesít,  amelyen  az
Előfizető a hálózaton nyújtott  Internet szolgáltatásokat a szerződés tartama alatt
igénybe veheti.

Nem minősül késedelmes teljesítésnek,
 ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a

helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; 
 ha  a  felek  a  szolgáltatás-hozzáférési  pont  létesítésére  30  napnál  későbbi

időpontban állapodnak meg.

 4.1.3. A szerződés hatálya

Az egyedi előfizetői szerződés - amennyiben a felek másként nem állapodnak meg
-  határozatlan  időtartamra  jön  létre,  és  Magyarország  teljes  területén  hatályos
mindaddig, amíg a Szolgáltató érvényes szolgáltatási engedéllyel rendelkezik.

 4.2. A szolgáltatás időbeli korlátozása

 4.2.1. Az előfizetői szerződés időtartama

Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan
vagy határozott.

A határozott időtartamú előfizetői szerződés - a 4.1.1.1.3. bekezdés kivételével -
legfeljebb  12  hónapra  köthető  meg  azzal,  hogy  a  szerződés  megkötését
megelőzően  fel  kell  ajánlani  a  határozatlan  időtartamú  előfizetői  szerződés
megkötésének lehetőségét, és be kell mutatni annak részletes feltételeit.

A határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  helyébe  lépő  új,  határozatlan  idejű
szerződésben  meghatározott,  az  előfizetői  szolgáltatásra  vonatkozó  szerződési
feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott
idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést
tartalmaz  -  így  különösen,  ha  a  szolgáltatás  díja  emelkedik,  módosul  a  kínált
csatornák összetétele  vagy a  szolgáltatás  tartalma -  az  előfizető  az  értesítéstől
számított  45  napon  belül,  azonnali  hatállyal,  további  jogkövetkezmények  nélkül
jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
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A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével
határozatlan  időtartamú  előfizetői  szerződés  lép,  kivéve,  ha  az  előfizető
egyoldalúan - vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal - a határozott idő
lejártát  megelőzően  írásban  nyilatkozik  arról,  hogy  a  határozott  idő  leteltével  a
szerződést megszünteti. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató
három alkalommal köteles az előfizetőt a számlalevél mellékletében, számlalevél
hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus
úton  tájékoztatni  a  határozott  idejű  szerződés  határozatlan  időtartamúvá
átalakulásának  időpontjáról.  A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  a  szerződés
átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia az előfizető részére a
szolgáltatónál  elérhető,  az  előfizető  jelenlegi  határozott  idejű  szerződéséhez
hasonló szolgáltatási  tartalommal bíró határozott  időtartamú előfizetői  szerződési
ajánlatokat.  A  felek  a  határozott  idejű  szerződés  időtartamának
meghosszabbításáról  a  szerződés  megkötésekor  és  az  előfizető  kifejezett
nyilatkozata  esetén  a  határozott  idő  elteltét  megelőzően  szerződésmódosítással
dönthetnek.  A határozott  idejű  szerződés  felmondásának  részletes  szabályait  a
szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza meg.

Az Eht. módosításáról szóló 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2017.
évi  LXXXVIII.  törvény)  megállapított  Eht.  127.  §  (4d)  bekezdést  a  2017.  évi
LXXXVIII.  törvény  2017.10.24.  napi  hatálybalépését  megelőzően  megkötött,  a
2017.  évi  LXXXVIII.  törvény  hatálybalépésekor  hatályos  határozott  időtartamú
előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell.

 4.2.2. Alkalmi szolgáltatás

A felek megállapodhatnak abban, hogy az előfizetői szerződés közöttük határozott
időtartamra jön létre ("Alkalmi előfizetői szerződés"). Az Alkalmi előfizetői szerződés
időtartamát a felek az előfizetői szerződésben állapítják meg, amely nem haladhatja
meg a hat hónapot. Az alkalmi szolgáltatásért járó ellenértéket a felek az Alkalmi
előfizetői szerződésben rögzítik.

 4.2.3. A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei

Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg - az Előfizetői bejelentésére - a
szolgáltatás szünetelhet (ld.: 5.1.4. pont).

A Szolgáltató elháríthatatlan külső ok vagy jogszabály alapján feljogosított szervek
rendelkezésére  tett  intézkedés  esetében  szüneteltetheti  a  szolgáltatást.
Amennyiben  a  szolgáltatás  szüneteltetésére  az  Előfizetők  előzetes,  írásbeli
tájékoztatása mellett hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt -
más műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként az 5 munkanapot
nem haladhatja meg.
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 4.2.4. Az előfizetői jogviszony szünetelése

A  felek  kölcsönös  megállapodása  esetén  az  előfizetői  jogviszony  szünetel.
A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés időtartama alatt
az Előfizető előfizetési díj fizetésére nem köteles.

 4.3. Az előfizetői igények kezelése

 4.3.1. Nyilvántartás és értesítés

Az  előfizetői  igények  nyilvántartását,  kezelését,  az  Előfizetők  értesítésével
kapcsolatos  ügyintézést  a  Szolgáltató  kereskedelmi  részlege  végzi,  az
ügyfélszolgálati iroda tevékenységeivel összhangban (ld.: 1.2. pont).

 A részleg feladata többek között az igénybejelentés nyomtatványainak kezelése,
a szerződéskötések bonyolítása.

Az  előfizetői  igényeket  a  Szolgáltató  a  beérkezés  sorrendjében  veszi
nyilvántartásba. Az Előfizető igénytől  való visszalépése esetén a nyilvántartásból
törli.

Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését biztosítani tudja,
úgy az igénybejelentés alapján 15 munkanapon belül írásban megteszi az előfizetői
szerződés megkötésére vonatkozó cégszerű ajánlatát.

A  nyilvántartásba  vételekor  rögzített  és  a  szolgáltatás  során  keletkező  saját
ügyféladatokba az ügyfél betekintési joggal rendelkezik (ld.: 5.1.2. pont). Az adatok
bizalmas  kezelését  a  Szolgáltató  jogszabályok  előírása szerint  végzi  (ld.:  5.1.1.
pont).

 4.3.2. Változás az igénylő adataiban

Az igénylőnek az ajánlattételt követő időszakban bekövetkező bármilyen személyét,
adatait érintő változást be kell jelentenie a Szolgáltatónak az adatváltozást követő
15 napon belül. 

A  változások  az  igények  módosítása  kapcsán  eljárási  költséggel,  határidő
változással járhatnak.

A  Szolgáltató  a  mindenkori  adatkezelésre  vonatkozó  előfizetői  nyilatkozatnak
megfelelően kezeli az Előfizetők előfizetői alapadatait (név, cím, stb.).

 4.4. Az egyedi előfizetői szerződés módosítása
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Az  egyedi  előfizetői  szerződés  módosítását  mind  a  Szolgáltató,  mind  pedig  az
Előfizető jogosult kezdeményezni a másik félhez írásban eljuttatott módosítási igény
leírásával.  Az  egyedi  előfizetői  szerződés  kizárólag  mindkét  fél  egyező  akarata
esetén módosítható.
Az egyedi előfizetői szerződés módosítására a szerződéskötés megfelelő szabályait
kell alkalmazni.

Kötelezően módosul az egyedi előfizetői szerződés a következő esetekben:
 Az Előfizető lényeges adataiban bekövetkező változás esetén, melyről Előfizető

15 napon belül értesíteni köteles Szolgáltatót, 
 Az Előfizető személyében bekövetkező jogutódlás esetén,

A Szolgáltató külön tájékoztatja a másik felet arról az általános szerződési feltételről,
amely  a  szokásos  szerződési  gyakorlattól,  a  szerződésre  vonatkozó
rendelkezésektől  lényegesen  vagy  valamely  korábban  a  felek  között  alkalmazott
kikötéstől eltér (ld.: 2.3. pont).

 4.4.1. A szolgáltatás-hozzáférés helyének és/vagy címzésének változtatása

Az Előfizető  kérheti  a  szolgáltatás  igénybevételi-pont  áthelyezését  a  Szolgáltató
működési  területén  belül.  Amennyiben  az  áthelyezés  végrehajtásának  műszaki,
technikai feltételei adottak, Szolgáltató az áthelyezést az áthelyezés kérelmezésétől
számított 30 napon belül teljesíti.

Abban az esetben, ha a 30 napon belüli  áthelyezés műszaki, technikai feltételei
nem adottak,  Szolgáltató kivizsgálja  az  igényt,  és  az áthelyezés kérelmezésétől
számított  15  napon  belül  értesíti  az  Előfizetőt  az  áthelyezés  teljesítésének
időpontjáról (év, negyedév).

Amennyiben a Szolgáltató az igénynek nem tud 30 napon belül  eleget tenni, az
Előfizető  választhat,  hogy  áthelyezési  igényét  továbbra  is  fenntartja-e,  vagy
megszünteti előfizetői jogviszonyát. Amennyiben Előfizető az előfizetői jogviszonyát
fenntartja,  úgy  az  előfizetői  jogviszonya  az  előfizetői  hozzáférési  pont
megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig szünetel.

A módosításokat a Szolgáltató a nyilvántartásába bejegyzi.

 4.4.2. Számlázási cím módosítása

Az Előfizető bármikor kérheti, hogy a számlázás új címre történjen. A Szolgáltató az
igényt 30 napon belül teljesíti.
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 4.4.3. A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások, az 
általános szerződési feltételek (ÁSZF) módosítása.

A Szolgáltató  folyamatosan  gondoskodik  a  szolgáltatás  színvonalának  korszerű
szinten  tartásáról.  A  szolgáltatásban  bekövetkezett  változásokat  -  jellegüktől
függően - bevezeti az ÁSZF-be. A szolgáltatás körében, feltételeiben az előfizetői
szerződéshez  képest  beálló  valamennyi  változásról  a  Szolgáltató  értesíti  az
Előfizetőt (ld.: 2.3. pont).

 4.4.4. Változás az Előfizető adataiban, vagy azok kezelésében

Az Előfizető a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást 15 napon
belül írásban köteles bejelenteni a Szolgáltató részére [249/2001. (XII. 18.) Korm.
rendelet 30. § (1) bek.].

A szolgáltató az előfizető kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az
előfizetői  szerződést,  ha  az  előfizető  személyében  szerződés,  öröklés  vagy
jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az előfizető
nem köteles  belépési  díjat  fizetni  és  a  Szolgáltató  az  átírásért  külön  díjat  nem
számít fel. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétől számítottan
legfeljebb 60 nap.

 4.5. Az előfizetői szerződés felmondása, megszűnése

 4.5.1. A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről

Az Eht. 134. § (1) bekezdésének módosítása alapján, amennyiben az Előfizető a  
határozatlan  idejű  előfizetői  szerződést  azonnali  hatállyal  bármikor  jogosult  
további  jogkövetkezmények  nélkül  felmondani.  Az  előfizetői  szerződés  bármely  
ezzel ellentétes kikötése semmis. 

 A szerződés Előfizető általi felmondásának korlátozása 

A felek az egyedi előfizetői szerződésben - a szolgáltatások díjának ezzel arányos
megállapítása  mellett  -  megállapodhatnak  abban,  hogy  az  Előfizető  a  4.5.1.
pontban biztosított felmondási jogát meghatározott időtartam alatt nem gyakorolja.

Amennyiben  az  Előfizető  a  megállapodással  ellentétesen  felmondja  az  egyedi
előfizetői szerződést a meghatározott időtartam alatt, vagy ha az egyedi előfizetői
szerződés a Szolgáltató részéről az Előfizető szerződésszegésének következtében
kerül  felmondásra,  úgy az Előfizető köteles Szolgáltató számára olyan összeget
megfizetni, amely a meghatározott időtartam lejártáig Szolgáltatót megillette volna,
ha az egyedi előfizetői szerződés felmondással nem szűnt volna meg.
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 4.5.2. A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről

A Szolgáltató  az  előzetes  írásbeli  felszólítást  követő  tizenöt  napos  határidővel
jogosult az egyedi előfizetői szerződést felmondani, ha az Előfizető:
 akadályozza,  vagy  veszélyezteti  a  Szolgáltató  hálózatának  rendeltetésszerű

működését (a szolgáltatáshoz használt berendezést, a Szolgáltató hálózatát a
szerződésben  foglaltaktól  eltérően  üzemelteti,  átalakítja,  vagy  ahhoz
jogosulatlanul  más  berendezést  kapcsol),  és  ezt  a  szerződésszegést  a
Szolgáltató által küldött írásbeli, a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést
követően sem szünteti meg; 

 a  Szolgáltató  által  küldött  írásbeli,  a  jogkövetkezményekre  figyelmeztető
értesítést követen sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett
vagy  a  Szolgáltató  által  felderített  hiba  kivizsgálásához  és  elhárításához
szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze; 

 a  Szolgáltató  által  küldött  írásbeli,  a  jogkövetkezményekre  figyelmeztető
értesítést követen is a Szolgáltató külön írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik
személy  részére  továbbértékesíti,  vagy  azt  továbbra  is  a  hálózati
szerződésekről  szóló  kormányrendelet  szerinti  hálózati  szolgáltatás  céljára
használja.

A Szolgáltató a fenti esetekben a felmondást megelőzően legalább tizenöt nappal
írásban köteles felszólítani  az Előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére és
annak  jogkövetkezményeire.  Amennyiben  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.

A Szolgáltató jogosult  az előfizetői  szerződést  45 napos határidővel  felmondani,
amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető
közvetlen, írásbeli (levél, távirat, e-mail) értesítést követően sem egyenlíti ki.

A  Szolgáltató  a  fentiekben  nem  szabályozott  esetekben  60  napos  határidővel
jogosult az előfizetői szerződést felmondani.

A felmondásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 a felmondás indokát, és
 a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját,
 abban az esetben, ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor

az  Előfizető  tájékoztatását  arról,  hogy  amennyiben  az  Előfizető  a
szerződésszegést  a  felmondási  idő  alatt  megszünteti,  úgy  az  előfizetői
szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával.

 4.5.3. A határozott idejű szerződés megszűnése

Az Alkalmi előfizetői szerződés (ld. 4.2.1.) megszűnik:
 a határozott - legfeljebb hat hónapos - időtartam lejártával, 
 a felek által meghatározott egyéb feltételek bekövetkezésekor, 
 a felek közös megegyezésével, 
 a felek bármelyikének jelen ÁSZF szerinti azonnali hatályú felmondásával, 
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 az Előfizető halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
 a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

 4.5.4. A határozatlan idejű szerződés megszűnése

A határozatlan időre kötött egyedi előfizetői szerződés megszűnik:
 a felek közös megegyezésével; 
 a  felek  bármelyikének  a  jelen  ÁSZF  szerinti  azonnali  hatályú  vagy  rendes

felmondásával; 
 az Előfizető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
 a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
 ha a Szolgáltató a szolgáltatást rajta kívül álló okból legalább hat hónapig nem

tudja biztosítani.

 4.5.5. Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése 
esetén

Amennyiben a felek között az előfizetői  szerződés bármely okból megszűnik,  az
esetben a Szolgáltató a szerződés megszűnését követő tizenöt napon belül köteles
elszámolni az Előfizetővel, amely elszámolás keretében a még hátralevő ki  nem
egyenlített  szolgáltatások ellenértékértől  szóló számlát megküldi  az Előfizetőnek,
illetve  amennyiben  Előfizető  a  szolgáltatás  díjait  átalánydíj  vagy  előre  fizetés
formájában előre megfizette az esetben a túlfizetés összegét is köteles visszafizetni
az Előfizető részére.

Abban  az  esetben,  ha  az  előfizetői  szerződés  megszűnésére  az  Előfizető
díjfizetésének  elmaradása  miatt  került  sor,  abban  az  esetben  Szolgáltató  az
Előfizető esetleges előrefizetéseit jogosult beszámítani a tartozás összegébe.

 

 5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

 5.1. Az Előfizető jogai

5.1.1. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

5.1.1.1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk
célja, időtartama
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5.1.1.1.1.  A  Szolgáltató  által  nyilvántartott,  az  Előfizetőre  vonatkozó  személyes
adatok körét, azok részletes felhasználási kezelési és nyilvántartási szabályait jelen
ÁSZF  4.  sz.  melléklete  szerinti Adatvédelmi  és  Adatbiztonsági  Szabályzat
tartalmazza.

5.1.1.2.  Az  előfizető  tájékoztatása  az  adatbiztonsági  szabályokról,  továbbá  az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről

5.1.1.2.1.  A Szolgáltató az általa nyilvántartott személyes adatokról az Előfizetőnek
kérésére köteles az Előfizető saját adatairól felvilágosítást adni.

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást
a Szolgáltató felé nem jelenti  be,  úgy az Előfizető mulasztásának időtartamára a
Szolgáltató mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
alól.

5.1.1.2.2.   A Szolgáltató  az  általa  nyilvántartott  adatokat  csak  a  4.  sz.  melléklet
szerinti  előfizetői  szerződés  fennállása  alatt  illetve  azután  annyi  ideig  tárolhatja,
ameddig arra a hálózat kiépítettségének műszaki dokumentálása szükségessé teszi,
illetve  az  Előfizetők  tájékoztatásával,  a  díjszámlázással,  továbbá  az  előfizetői
szolgáltatások  igénybe  vételére  vonatkozó  panaszok  ügyintézésével  kapcsolatos
jogai és kötelezettségei fennállnak időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti.

5.1.1.2.3.  A  Szolgáltató  az  Előfizető  adatkezelési  nyilatkozatával  ellentétes
adatszolgáltatást csak a 4. sz. melléklet szerint teljesíthet.

5.1.1.2.4.  A  Szolgáltatót  külön  jogszabályok  alapján  adatvédelmi  és  titoktartási
kötelezettség terheli Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait,
alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.

 5.1.2. Betekintési jog

A Szolgáltató  betekintési  lehetőséget  biztosít  az  Előfizető  számára  az  Előfizető
Szolgáltatónál előállt saját adataiba jelen ÁSZF 4. sz. melléklete szerint.

 5.1.3. A használat átengedése más részére

Az  Előfizető  saját  felelősségére  esetenként  -  nem  rendszeresen  és  tartósan  -
átengedheti másnak a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét.

Az Előfizető  köteles  a  használat  átengedését  a  Szolgáltató  részére  bejelenteni,
az  átengedést  megelőző  három  munkanappal  korábban.  A Szolgáltató  indokolt
esetben megtagadhatja a hozzájárulást. 
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A használat  átengedése  esetén  továbbra  is  az  Előfizető  felel  a  szerződésben
foglaltak betartásáért.

A szolgáltatás honvédelmi érdekből (rendkívüli  állapot és szükségállapot) történő
átengedéséről, a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény rendelkezik.

 5.1.4. A szolgáltatás szünetelése az Előfizető kérésére

Az  Előfizető  jogosult  a  szolgáltatás  szüneteltetését  meghatározott  időre  kérni,
azonban  az  –  egyéni  előfizető  esetében  –  nem  lehet  hosszabb  hat  hónapnál,
melynek Szolgáltató köteles eleget tenni. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetése
alatt előfizetői díj fizetésére nem kötelezett.
A Szolgáltató köteles a visszaállításra vonatkozó igénybejelentés után legfeljebb
7 nappal a szolgáltatást biztosítani.  A Szolgáltató a szolgáltatás visszaállításáért
visszaállítási díjat nem számol fel.

Az Előfizető részéről kezdeményezett szüneteltetési kérelmet a szüneteltetés kezdő
időpontja előtt legalább három munkanappal írásban kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz.

 5.1.5. A tudakozó szolgáltatás

Az  Internet  szolgáltatásnak  a  "tudakozó  szolgáltatás"  nem  velejárója,  ennek
megfelelően a Szolgáltató „tudakozó szolgáltatást” nem működtet.

 5.2. A Szolgáltató jogai

 5.2.1. Az Előfizető nyilvántartása

A Szolgáltató az Előfizetővel kötött szerződéseket nyilvántartásba veszi, amelybe
az Előfizető kérelmére betekinthet. 

Az  Előfizetői  igények  nyilvántartását,  kezelését  az  Előfizetők  értesítésével
kapcsolatos  ügyintézést  a  Szolgáltató  értékesítési  részlege  végzi,  az
ügyfélszolgálati iroda tevékenységével összhangban.

 5.2.2. Az Előfizető forgalmának megfigyelése

A  Szolgáltató  csak  a  forgalomfüggő  díjszabás  szerinti  számlázás  biztosítása
érdekében,  a  szolgáltatáshoz  tartozó  statisztikai  adatszolgáltatás  biztosítása
érdekében, valamint az Előfizető írásbeli kérésére figyeli az Előfizető forgalmát. A
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Szolgáltató  a  tudomására  jutott  adatokat  az  adatvédelmi  törvény  előírásainak
megfelelően bizalmasan kezeli.

A Szolgáltató jogosult  meggyőződni  az Előfizető által  az előfizetői  szerződésben
meghatározott  távközlő  szolgáltatások  igénybevételéhez  használt  műszaki
eszközök megfelelőségéről.

 5.2.3. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása

A szolgáltatás szünetel, illetve szüneteltethető:

 az Előfizető kérésre (lásd: 5.1.2. pont),
 a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt. 

A hálózat  átalakítása,  felújítása,  cseréje,  illetve  karbantartása  céljából  tervezett
szüneteltetésről  a  Szolgáltató  írásban  értesíti  az  Előfizetőt  a  szüneteltetés
megkezdését  megelőzően  legalább  8  nappal.  A  szüneteltetés  időtartama  ez
esetben alkalmanként az 5 munkanapot nem haladhatja meg.

A szolgáltatás korlátozása:

Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így
különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető
hozzáférési  pontjára  irányuló)  forgalom  korlátozására,  az  előfizetői  szolgáltatás
minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére, amennyiben:

 az  előfizető  akadályozza  vagy  veszélyezteti  a  szolgáltató  hálózatának
rendeltetésszerű  működését,  így  különösen,  ha  az  előfizető  az  előfizetői
hozzáférési  ponthoz  megfelelőségtanúsítással  nem  rendelkező
végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést
csatlakoztatott;

 az  előfizető  az  előfizetői  szolgáltatást  a  szolgáltató  hozzájárulása  nélkül
harmadik  személy  részére  továbbértékesíti,  vagy  azt  a  hálózati
szerződésekről  szóló  kormányrendelet  szerinti  hálózati  szolgáltatás  céljára
használja;

 az előfizetőnek 15 napot meghaladó esedékes díjtartozása van. 

Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásával  egyidejűleg Előfizetőt  írásban értesíti  a
szolgáltatás korlátozásának tényéről, okáról, módjáról, továbbá felszólítja Előfizetőt
a  korlátozás  okának  megszüntetésére,  felhívva  figyelmét  a  további
jogkövetkezményekre.

A Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az előfizető a
korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást
szerez.
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 5.3. Az Előfizető kötelezettségei

Az  Előfizető  köteles  a  Szolgáltatónak  mindazon  kárát  megtéríteni,  amelyet  az
Előfizető  a  jelen  ÁSZF-ben  és  az  előfizetői  szerződésben  foglaltakat  megszegő
magatartása okoz.

 5.3.1. Engedélyeztetett végberendezés csatlakoztatása

A Szolgáltató hálózatához csatlakoztatható minden olyan távközlő-végberendezés
(számítógép,  modem,  router  stb.),  amely  a  vonatkozó  szabványok  előírásait
teljesíti, a Hírközlési Főfelügyelet típus vagy egyedi engedélyével és ezt tanúsító
jelzéssel,  illetve megfelelőségi  jelöléssel  rendelkezik (ld. 3/2001. (I.  31.) MeHVM
rendelet  a  rádióberendezésekről  és  a  távközlő  végberendezésekről,  valamint
megfelelőségük elismeréséről).

 5.3.2. A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége

Az Előfizető  köteles  gondoskodni  arról,  hogy a szolgáltatás-hozzáférési  ponthoz
csatlakozó,  a  tulajdonában  és  fenntartásában  lévő  végberendezés  műszaki  és
megbízhatósági  paraméterei  az  üzemeltetés  során  teljesítsék  a  hatósági
előírásokat.
Az  Előfizető  felelősséggel  tartozik  a  tulajdonában  és  fenntartásában  lévő
berendezés működéséért.

Az Előfizetői  igények szerint a Szolgáltató által  létesített szolgáltatás-hozzáférési
pontra az Előfizető az előfizetői szerződésben megjelölt  mennyiségű, a hazai és
nemzetközi szabványoknak megfelelő és hatósági engedéllyel, illetve megfelelőségi
jelöléssel  rendelkező  szabványos  végberendezéseket  (illetve  hálózatot)
csatlakoztathat.

Az  Előfizető  köteles  a  szolgáltatáshoz  használt  berendezéseit  előírásszerűen
használni. 

Amennyiben  az  Előfizető  a  fent  ismertetett  esetek  bármelyikében  a  Szolgáltató
hozzájárulása nélkül jár el, és ezzel rontja a szolgáltatás minőségét, a Szolgáltató
ezért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben az ismertetett esetek bármelyike a
Szolgáltatónak kárt okoz, az Előfizető köteles azt megtéríteni.

Amennyiben az Előfizető új végberendezést (hálózati kártyát, routert) vásárol vagy
bérel,  úgy  –  a  szolgáltatás  folyamatos  biztosítása,  a  technikai  beállítások
módosítása érdekében – köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

A Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot és
berendezéseket  ellenőrizni.  Amennyiben  a  Szolgáltató  az  ellenőrzés  során
hiányosságokat tapasztal, az Előfizetőt felszólítja a hiányosságok 15 napon belüli
megszüntetésére, majd ennek eredménytelensége esetén a berendezés üzemen

- 29 -



kívül helyezésére. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felszólításának nem tesz
eleget, az előfizetői szerződést a Szolgáltató felmondhatja.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a szolgáltatás-hozzáférési ponthoz
csatlakozó  berendezés  az  életre,  testi  épségre,  az  egészségre  veszélyes,  az
Előfizető berendezése a szolgáltatásból kizárható.

Előfizető a szolgáltatás igénybevételénél  köteles betartani  a Netikett  általánosan
elfogadott szabályait, amelyeket Szolgáltató Előfizető tudomására hoz. Amennyiben
Szolgáltató  tudomására  jut,  hogy  Előfizető  e  szabályokat  megszegi,  Szolgáltató
felszólítja  Előfizetőt  a  szabálytalanságok  elkerülésére.  Amennyiben  Előfizető  a
felszólításnak  15  napon  belül  nem  tesz  eleget,  Szolgáltató  jogosult  Előfizető
azonnali hatállyal való kizárására a szolgáltatásból.

 5.3.3. A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hiba elhárításának 
a lehetővé tétele

Az Előfizető köteles lehetőséget biztosítani, hogy a Szolgáltató meggyőződhessen
arról,  hogy az Előfizető teljesíti  a jelen ÁSZF-ben és az előfizetői  szerződésben
foglalt  kötelezettségeit.  Az  Előfizető  köteles  a  szolgáltatás  hozzáférési  pont
ellenőrzését és a hibaelhárítást lehetővé tenni.

A Szolgáltató az Előfizetőt időpont egyeztetés céljából értesíti, ha a hiba elhárítása
érdekében a szolgáltatás-hozzáférési pont helyére bejutni kíván. Az írásban történő
értesítés tartalmazza a hibaelhárítás javasolt időpontját. Amennyiben az egyeztetett
időpontban a szolgáltatás-hozzáférési pont helyére való bejutás meghiúsul, úgy a
Szolgáltató  az  újabb  helyszíni  kiszállás  időpontjáról  írásban  tájékoztatja  az
Előfizetőt, illetve újabb időpont-egyeztetést kér.

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) tűrni köteles, hogy előzetes értesítés
alapján  a  Szolgáltató  erre  felhatalmazott  képviselője  az  ingatlan  területére
karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen.

Amennyiben  az  Előfizető,  vagy  az  Előfizető  érdekkörében  felmerült  ok  miatt  a
Szolgáltató nem tudja teljesíteni hibaelhárítási kötelezettségét, késedelem nem lép
fel. 

Amennyiben  az  Előfizető  jogellenes  magatartásával  más  Előfizetőket  is  érintő
hibaelhárítást  hiúsít  meg,  felel  az  ezzel  kapcsolatban  a  Szolgáltatónak  okozott
kárért.

 5.3.4. Díjfizetés

Előfizető  köteles  az  általa  igénybe  vett  szolgáltatás  után  az  egyedi  előfizetői
szerződésben  megállapított  mértékű  díjat,  a  Szolgáltató  által  kiállított  számla
ellenében,  határidőben  megfizetni.  Késedelmes  fizetés  esetén  az  Előfizető
késedelmi kamatot köteles fizetni az 5.4.5 pontban meghatározottak szerint.
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A díjfizetés a mindenkor hatályos Díjszabás szerint történik. A Szolgáltató az általa
megvalósított műszaki fejlesztés és az infláció figyelembevételével, a gazdaságilag
indokolt  mértékben  jogosult  a  Díjszabást  egyoldalú  közleményével  módosítani.
Ilyen esetben a módosított Díjszabás, a közzétételtől számított 30 nap elteltével lép
hatályba. Amennyiben az Előfizető a módosított Díjszabást, a fenti 30 napon belül
nem fogadja el, úgy jogosult az egyedi előfizetői szerződést a 4.5.1 pont szerint
felmondani. Az Előfizető felmondása esetén a felmondási idő alatt a Szolgáltató a
korábbi díjszabás szerint köteles számlázni az Előfizető részére.

 5.4.  A Szolgáltató kötelezettségei

A  szerződés  szerinti  szolgáltatást  a  Szolgáltató  egyszeri  (bekapcsolási),  havi
előfizetői  és  forgalmi  díj  ellenében  nyújtja.  A  szerződésben  vállalt  szolgáltatás
biztosítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
 Szolgáltatás-igénybevételi  lehetőség  biztosítása  a  szolgáltatás  hozzáférési

pontig 
 Üzemeltetés 
 Karbantartás 
 Felügyelet 
 Hibaelhárítás 
 Ügyfélszolgálat, tájékoztatás 
 Számlázás

 5.4.1. Távközlési titoktartás

A Szolgáltató az Előfizetőket érintő személyes adatok védelmét a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú
törvény és a Hírközlési Törvény (Hkt. VIII. fejezet) rendelkezéseinek megfelelően
kezeli (ld.: 4.3.2., 5.1.1., 5.2.2. és 5.4.7. pontok).

A Szolgáltató a hálózatán keresztül  továbbított  adatokat  kizárólag a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Amennyiben a Szolgáltatónak
a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására,
azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.

A Szolgáltató az adatkezelési nyilatkozattal ellentétes adatszolgáltatást, kizárólag
törvényben erre felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.

 5.4.2. Ügyfélszolgálat (beleértve a hibabejelentőt) eljárási rendje

A  Szolgáltató  az  Előfizető  számára  telefonos  tanácsadást  nyújt,  amelyet  az
Előfizető  minden  nap  00.00-24.00  óra  között  vehet  igénybe.  Az  ügyfélszolgálati
teendők a szerződéskötés adminisztratív kérdéseitől a technikai segítségnyújtásig
terjednek.
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Amennyiben az Előfizetőnek az előfizetői szerződés szerinti szolgáltatással, vagy
az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, akkor írásban benyújtott
reklamációval  élhet  a  Szolgáltatónál.  A Szolgáltató  a  reklamációt  kivizsgálja  és
3 napon belül írásban válaszol az Előfizetőnek. 

A szolgáltatással  kapcsolatos  hibát  az  Előfizető  vagy  ügyintézője  a  Szolgáltató
ügyfélszolgálatán  jelentheti  be  írásban  és/vagy  telefonon.  A  Szolgáltató  a
hibabejelentés  adatait  -  a  4.3.1.  pontban  meghatározott  nyilvántartásának
megfelelően  -  rögzíti.  A  hiba  akkor  tekinthető  valósnak,  ha  azt  az  Előfizető
bejelentette,  és  a  hiba  tényét  a  Szolgáltató  megállapította.  Szolgáltató  a  hiba
elhárításáról értesíti az Előfizetetőt. 

A hibajelenség megállapításához a Szolgáltató igényt tarthat arra, hogy az Előfizető
a hibajelenség helyszíni vizsgálatát is lehetővé tegye. Amennyiben a hibajelenség
helyszíni vizsgálata a Szolgáltatón kívülálló okból nem vagy csak az Előfizető által
meghatározott  időpontban  lehetséges,  az  ilyen  időmúlás  nem  számít  bele  a
hibajelenség kivizsgálásának és elhárításának határidejébe.

A  Szolgáltató  az  Előfizető  részére  betekintési  lehetőséget  biztosít  a  vizsgálat
részleteivel kapcsolatosan - az Előfizetőt érintő adatokra korlátozva - a kapcsolatos
bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe.

Amennyiben az Előfizető által bejelentett hiba nem bizonyul valósnak, a Szolgáltató
ismételt kivizsgálás esetén a hiba ismételt kivizsgálásának költségeit az Előfizetőre
háríthatja (29/1997. (XII.20.) KHVM rendelet, 10. §).

Amennyiben  az  Előfizető  a  Szolgáltató  által  felszámított  díj  összegét  vitatja,  a
Szolgáltató  a bejelentést  (díjreklamációt)  haladéktalanul  nyilvántartásba veszi  és
legfeljebb  30  napon  belül  megvizsgálja.  E  határidő  elmulasztása  esetén  a
Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői
szerződésnek a díjfizetés elmaradása miatti felmondására.

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a
Szolgáltatónak  kell  bizonyítania,  hogy  a  számlázási  rendszere  zárt,  a  díj
számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.

Amennyiben az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be
a Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el öt napon belül, úgy
a  bejelentésben  érintett  díjtétel  vonatkozásában  a  díjfizetési  határidő  a
díjreklamáció  megvizsgálásának  időtartamával  meghosszabbodik,  5  napon  belül
történő elutasítás esetén a díjfizetési határidő változatlan marad.

Amennyiben a Szolgáltató a díjreklamációban foglaltaknak helyt ad, havi díjfizetési
kötelezettség  esetén  a  következő  havi  elszámolás  alkalmával,  egyébként  a
bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj
befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja,
vagy  a  díjkülönbözetet  és  annak  kamatait  az  Előfizető  részére  egy  összegben
visszafizeti.
A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat
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mértéke megegyezik a Szolgáltatót az Előfizetői díj késedelmes megfizetése esetén
megillető kamat mértékével.

Abban  az  esetben,  ha  az  Előfizető  díjreklamációját  a  Szolgáltató  elutasította,
Előfizető  jogosult  a  Területi  Hírközlési  Hivatal  (Levélcím:  7624  Pécs,  Hírközlési
Területi  Hivatal  Pécsi  Iroda  Pf.  459.  ,  telefon:  72/508-800,  telefax:  72/508-808)
vizsgálatát kérni.

Az  Előfizetői  panasz  esetén  az  ügyfélszolgálat  a  panasz  elutasítását  minden
esetben  köteles  indokolással  ellátva  írásba  foglalni  és  annak  egy  példányát  az
Előfizetőnek átadni, vagy azt részére tizenöt napon belül címére megküldeni.

Az Előfizető kérésére – az adatkezelési szabályok figyelembevételével – a kezelt
adatok  törléséig  Szolgáltató  biztosítja,  hogy  az  Előfizető  díjmentesen
megismerhesse  a  fizetendő  díj  számításához  szükséges  forgalmazási  és
számlázási  adatokra  vonatkozó  kimutatást.  Az  egyéni  előfizető  kérésére  a
Szolgáltató ezen adatokat nyomtatott formában évente 3 alkalommal díjmentesen
átadja.  Amennyiben  a  díj  számításához  szükséges  forgalmazási  és  számlázási
adatokra  vonatkozó  kimutatásokból  megállapítható,  hogy  a  díjreklamációt  a
Szolgáltató érdekkörében felmerült körülmény okozta, úgy abban a naptári évben,
amikor  az  első  ilyen díjreklamáció  bekövetkezett,  a  Szolgáltató  a  fenti  adatokat
korlátlan számú alkalommal köteles nyomtatott formában díjmentesen átadni.

 5.4.3. Hibaelhárítási idő felső határa az esetek 95%-ára

A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett valós hiba kijavítását az esetek 95%-ában
az alábbiak szerint vállalja:

I. A Szolgáltató teljesítése abban az esetben hibás,
 ha  a  szolgáltatás  az  Előfizető  részéről  működési  rendellenesség

következtében korlátozottan használható,
 vagy működésképtelensége miatt igénybevehetősége lehetetlen

II. A Szolgáltató nem felelős a fent meghatározott hibákért, ha azokat bizonyítottan
az Előfizető vagy az Előfizető érdekkörében más személy okozta.

III. Amennyiben a hibajelenség az I/a) pont szerinti, a Szolgáltató köteles a hiba
kivizsgálását azonnal megkezdeni, és a bejelentéstől számított 3 napon belül
kijavítani. A vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul, indokolással ellátott
és  a  megfelelőség  igazolására  alkalmas  értesítéssel  köteles  az  Előfizetőt
tájékoztatni arról, hogy a hiba a vizsgálat ideje alatt nem volt észlelhető, vagy a
II.  pont  alatt  megjelölt  hiba-okok közé  tartozik,  a  hibajavítást  megkezdte  és
3  napon  belül  elhárítja  (a  munkaszüneti  napokat  leszámítva).  Az  Előfizető
kérésére  és  külön  költségére  ennél  rövidebb  idő  is  kiköthető  az  előfizetői
szerződésben.  A  Szolgáltató  az  értesítést  elektronikus  levél  vagy  postai
küldemény formájában köteles továbbítani az Előfizető részére.
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Abban az esetben, ha a hibajelenség az I/b) pont szerinti, a Szolgáltató köteles
azt a bejelentéstől számított 3 napon belül elhárítani.

IV. Amennyiben a Szolgáltató a III. pontban írt határidőket túllépi, a késedelemért
köteles a 6.2.1. pontban meghatározott mértékű kötbért fizetni.

V. Amennyiben  az  előfizető  a  hiba  kijavításával  kapcsolatos  Szolgáltatói
állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes Hírközlési Felügyelettől kérheti, hogy
nyilatkozzék.  a  Szolgáltató  által  végzett  hiba  megállapítás  és  hibajavítás
megfelelőségéről.

 5.4.4. Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén

Az Előfizető csak a Szolgáltatóval kerül jogviszonyba, a társszolgáltatóval nem.

A belföldi  és  nemzetközi  adatforgalom  biztosítása  érdekében  a  Szolgáltató  és
egyéb nyilvános szolgáltatók között kötött együttműködési szerződések határozzák
meg  a  hibaelhárítással  kapcsolatos  követelményeket.  A  Szolgáltató  ezen
szerződések figyelembe vételével  határozza meg a  szolgáltatás vállalt  minőségi
paramétereit. 

 5.4.5. A számlázás módja és a díjbeszedés rendje

Az Előfizető a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat a Szolgáltató által
kiállított számla ellenében köteles megfizetni.

A Szolgáltató a számlákat az alábbiak szerint állítja ki:
 az egyszeri  (bekapcsolási,  létesítési,  regisztrációs stb.) díjakat a szolgáltatás

beindítását követő 10 napon belül, 
 az  előfizetési  díjakat  (havi  alapdíjak,  átalánydíjak,  fenntartási  díjak  stb.)  a

szolgáltatás beindítását követő 10 napon belül, illetve a későbbiekben havonta
vagy  az  egyedi  előfizetői  szerződésben  meghatározott  időszakonként  előre,
minden hónap 10. napjáig, 

 a forgalmi díjakat (jeltovábbítási és jeltárolási díjak, percdíjak stb.) pedig a mért
adatok alapján havonta vagy az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott
időszakonként utólag, minden hónap 10. napjáig. Amennyiben az Előfizető az
esedékesség  időpontjában  nem  kap  számlát,  ennek  tényét  köteles  az
ügyfélszolgálaton 15 napon belül bejelenteni.

Szolgáltató a számlát kizárólag az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott
szerződő fél nevére állítja ki. Szolgáltató az Előfizető által megadott állandó vagy
értesítési  címre  küldi  meg  a  számlát.  Amennyiben  az  Előfizető  nevében  vagy
címében  változás  következik  be,  az  esetben  a  változás  tényét  -  az  Előfizető
bejelentése alapján - a Szolgáltató nyilvántartásában rögzíti.

Előfizető  a  Szolgáltató  által  kibocsátott  számlát,  a  számlán  feltüntetett  fizetési
határidőben köteles kiegyenlíteni. Előfizető késedelmes fizetése esetén a törvényes
mértékű  késedelmi  kamatot  köteles  fizetni,  napi  kamatszámítás  mellett.  A
késedelem  szempontjából  minden  megkezdett  nap  késedelem  egész  napnak
minősül.
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Előfizető a számlát az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott módon - banki
átutalással,  azonnali  beszedési  megbízás  útján,  készpénzcsekken  történő
befizetéssel,  hitelkártyával  vagy  az  ügyfélszolgálatnál  készpénzzel  történő
befizetéssel - köteles kiegyenlíteni.

A Szolgáltató az Előfizetőnek visszatéríti, illetve az Előfizető rendelkezése alapján
az Előfizető folyószámláján tartja és az esedékes díjakba beszámítja:
 a tévesen felszámított és beszedett díjakat, 
 a  szolgáltatás  szünetelése  vagy  megszűnése  esetén  a  már  befizetett  díjat,

illetve annak arányos részét.

Az Előfizető számláinak egyenlegéről az ügyfélszolgálattól bármikor felvilágosítást
kérhet.

 5.4.6. Kártérítés

A szolgáltatásra  kötött  előfizetői  szerződés  késedelmes  vagy  hibás  teljesítése
esetében  a  Szolgáltató  az  Előfizető  vagyonában  okozott  értékcsökkenésért  a
hatályos  rendeletek  szerint  felel.  Ez  az  érték,  amellyel  az  Előfizető  meglevő
vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. (A felelősség alól való
mentesülésről ld.: 6.3. pont)

Nem  kell  a  Szolgáltatónak  megtérítenie  az  elmaradt  hasznot,  továbbá  azt  a
kárpótlást vagy költséget, amely az Előfizetőt ért vagyoni hátrány csökkentéséhez,
vagy  kiküszöböléséhez  szükséges.  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  adott  helyzetben
elvárható.  Az  Előfizető  számítógépének  illetve  (az  Interneten  kívüli)  adatátviteli
kapcsolatának hiánya illetve hibája díjvisszatérítésre nem jogosít.

A késedelmes,  illetve  hibás  teljesítés  miatti  kártérítési  igényt  az  Előfizető  vagy
képviselője jelentheti be.

 5.4.7. Adatszolgáltatás az Előfizető számára

A Szolgáltató szolgáltatást csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény figyelembevételével
végezhet.

Az Előfizető tájékoztatást  kérhet személyes adatai  kezeléséről,  azokba bármikor
betekinthet. A tájékoztatást a Szolgáltató köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban megadni. Ez a tájékoztatás ingyenes.

Az Előfizető  tájékoztatását  a  Szolgáltató  csak akkor  tagadhatja  meg,  ha  azt  az
állam külső és belső biztonságára, a honvédelemre, a nemzetbiztonságra vagy a
bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó törvények korlátozzák.

 6. A szerződő felek felelőssége
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 6.1. Az Előfizető felelőssége, szerződésszegése

Az  Előfizető  felel  az  előfizetői  tulajdonú  hálózat  és  távközlő  végberendezés
meghibásodásából,  a Szolgáltató által  nem elfogadott  és/vagy nem engedélyezett
berendezés  csatlakoztatásából,  a  berendezések  Szolgáltató  általi  ellenőrzésének
megakadályozásából,  a hibaelhárítás lehetőségének nem megfelelő  biztosításából
eredő, a Szolgáltatónak okozott kárért.

Az  előfizetői  igények  szerint  a  Szolgáltató  által  létesített  szolgáltatás-hozzáférési
pontra az Előfizető csak a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelő és hazai
hatósági  típusengedéllyel,  illetve  megfelelőségi  jelöléssel  rendelkező
végberendezéseket  (illetve  összekapcsolási  engedéllyel  rendelkező  hálózatot)
kapcsolhat (ld.: 4.1.1., 3.5. pontok).

A hibaelhárítás lehetőségének biztosításáról törvény rendelkezik (ld.: 5.3.3. pont).

Az Előfizető szerződésszegése esetén a Szolgáltató a szerződést felmondhatja (ld.:
4.5.2. pont).

 6.1.1. A nyilvános távközlési hozzáférés viszonteladásának feltételei

A  Szolgáltató  -  ellenkező  megállapodás  hiányában  -  nem  járul  hozzá  a
szerződésben rögzített szolgáltatás Előfizető általi viszonteladásához.

 6.1.2. A hozzáférés jogosulatlan átengedése

Az Előfizető a szerződés szerinti szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül nyújtott
szolgáltatást más számára nem engedheti át a Szolgáltató hozzájárulása nélkül.

 6.1.3. Az átvitt adattartalomért való felelősség

Előfizető  a  hatályos  jogszabályok szerinti  felelősséggel  tartozik  a  szolgáltatáson
általa átvitt, vagy tárolt adatok tartalmáért.

 6.2. A Szolgáltató felelőssége, szerződésszegés

 6.2.1. A szolgáltatásban bekövetkezett hiba, csökkent értékű szolgáltatás

Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított
hibabejelentő  szolgálatnál  jelentheti  be.  A  Szolgáltató  a  hibabejelentéseket,  a
hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett  intézkedéseket
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visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíti, és az
adatkezelési szabályok betartásával egy évig megőrzi.

A  Szolgáltató  a  hibabejelentést  az  előfizető  részére  visszaigazolja,  és  azt  a
rögzítésen túl nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 az Előfizető nevét;
 az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját;
 a szolgáltatás létesítési helyét, mint az Előfizető egyéb azonosítóját;
 a hibajelenség leírását;
 a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);
 a hiba okát;
 a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra);
 az előfizető értesítésének módját és időpontját.

Az  Előfizető  által  bejelentett  hiba  kivizsgálását  a  Szolgáltató  hiba  bejelentését
követően  azonnal  megkezdi.  Az  elvégzett  vizsgálat  alapján  a  Szolgáltató
haladéktalanul és megfelelő indokolással értesíti az Előfizetőt arról, hogy
 a  hiba  a  vizsgálat  alatt  nem  volt  észlelhető,  vagy  a  hiba  az  Előfizető

érdekkörébe tartozó okból merült fel,
 a hiba valós, és annak kijavítását megkezdte,
 a  hiba  kijavítását  átmeneti  (meghatározott)  ideig  vagy  tartósan  nem  tudja

vállalni, ezért az Előfizető részére díjcsökkentést nyújt.

A  Szolgáltató  köteles  az  előfizető  által  bejelentett,  a  hibabehatároló  eljárása
eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani.
Amennyiben  a  kivizsgálás  vagy  kijavítás  kizárólag  a  helyszínen,  az  Előfizető
helyiségében és az előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a
kijavítás  a  szolgáltató  és  az  Előfizető  megállapodása  szerinti  időpontban  a
szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására
a Szolgáltató részére rendelkezésre álló 72 óra időtartam a kiesés időtartamával
meghosszabbodik.

A Szolgáltató, amennyiben a felmerült hibát a hiba bejelentésétől számított 72 órán
belül,  illetve  az  előző  bekezdés  szerint  meghosszabbodott  időtartam  alatt  nem
javítja ki, úgy a Szolgáltató – a hiba bejelentése esetén – kötbér fizetésére köteles,
a  hiba  bejelentésétől  számított  72  órától,  illetve  a  meghosszabbodott  időtartam
leteltétől, a hiba elhárításáig.

A Szolgáltató által fizetendő kötbér mértéke:
 Amennyiben a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe

venni,  a  kötbér  mértéke  minden  késedelmes  nap  után  a  hiba  bejelentését
megelőző hat hónapban az Előfizető által  az előfizetői  szerződés alapján az
adott  előfizetői  szolgáltatással  kapcsolatban  kifizetett  díj  átlaga  alapján  egy
napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony
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esetén a vetítési alap az előfizetői  jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj
átlaga alapján egy napra vetített összeg.

 Abban  az  esetben,  ha  a  hiba  következtében  az  Előfizető  az  előfizetői
szolgáltatást  a  Szolgáltató  által  vállalt  minőséghez  képest  gyengébb
minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak az előző pont szerinti
kötbér felét kell fizetnie.

A  Szolgáltató  a  kötbért  a  következő  havi  elszámolás  alkalmával  az  Előfizető
számláján  egy  összegben  jóváírja,  vagy  azt  az  Előfizető  választása  szerint  az
előfizető részére 30 napon belül egy összegben visszafizeti.

 6.2.2. A díjszámlálás integritása

A  számlázási  rendszer  illeszkedik  a  Szolgáltató  minőségbiztosítási  rendszere
szerinti  eljárási  rendhez,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályokban  előírtakhoz.  A
számlázási rendszer teljesen zárt, illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

 6.2.3. Az átvitt adattartalomért való felelősség

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az Előfizető által a szolgáltatáson átvitt,
vagy  tárolt  adatok  tartalmáért,  azonban  a  tudomására  jutó  törvénysértések
megakadályozása vagy megszüntetése végett minden tőle elvárhatót megtesz.

Szolgáltató nem kíséri figyelemmel, illetve nem ellenőrzi a berendezésein található,
illetve  a  hálózatán  továbbított  információkat,  azaz  a  szolgáltatás,  a  hálózat,  az
Internet illetve a berendezések révén kapott információ felhasználása kizárólag az
Előfizető kockázatára történik.
Szolgáltató  nem  felelős  a  szolgáltatás  igénybevételéből  adódó,  Előfizető
számítógépeiben,  vagy  azok  adatállományában  keletkezett  esetleges  károkért,
ugyanakkor  minden  tőle  racionálisan  elvárhatót  megtesz  azért,  hogy  ilyen  ne
forduljon elő.

 6.3. Vis Maior

Amennyiben  Szolgáltató  a  szolgáltatás  nyújtására  üzemkörén  kívül  álló
elháríthatatlan  külső  ok  miatt  nem képes,  úgy a szolgáltatás  szünetel.  Ebben az
esetben az Előfizető által előre megfizetett előfizetési díjakat és egyéb szolgáltatási
díjakat a Szolgáltató visszafizeti, illetve Előfizető rendelkezése alapján az Előfizető
folyószámláján tartja és szolgáltatás visszaállítását követően az esedékes díjakba
beszámítja.
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 7. Díjszabás

 7.1. A díjazás és számlázás alapelvei

 7.1.1. Előfizetési díjak

A  szolgáltatások  igénybevétele  esetén  az  Előfizető  meghatározott
rendszerességgel előfizetési díjat köteles fizetni,  amely a szolgáltatástól  függően
lehet havi alapdíj, átalánydíj, fenntartási díj és tartalmazhat bizonyos mennyiségű
forgalmat.

 7.1.2. Forgalmi díjak

Egyes  szolgáltatások  igénybevétele  esetén  az  Előfizető  meghatározott
rendszerességgel  forgalmi  díjat  köteles  fizetni,  amely  a  szolgáltatástól  függően
lehet jeltovábbítási és/vagy jeltárolási díj (megabyte díj), időfüggő díj (percdíj) vagy
egyéb mért adaton alapuló forgalmi díj.

 7.2. Egyszeri díjak mértéke

 7.2.1. Bekapcsolási díj

Egyes szolgáltatások igénybevétele esetén az Előfizető a szolgáltatás beindítását
követően egyszeri (bekapcsolási, létesítési, regisztrációs stb.) díjat köteles fizetni.

 7.2.2. Eseti (adminisztrációs) díjak

Adatmódosítás (átírás) díja

Az előfizetői adatok kezelésével, módosításával kapcsolatos eljárást, az Előfizető
adataiban  bekövetkezett  változás  okán  bekövetkező  adat  módosítást  (átírás)
a Szolgáltató díjmentesen biztosítja az Előfizető részére.

Visszaállítási díj

Szolgáltató  a  szolgáltatás  Előfizető  által  kért  szüneteltetést  követően  történő
szolgáltatás visszaállítás esetén visszaállítási díjat nem számít fel. 
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 7.2.3. Kedvezmények az egyszeri díjakban

A Szolgáltató  az  egyszeri  díjak  tekintetében  a  mindenkor  érvényes  Díjszabás
szerint, egyedi elbírálás alapján mindenkire érvényesen alkalmaz kedvezményeket.

 7.3. Hozzáférési díjak mértéke

 7.3.1. Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (havi díj)

A díjazással kapcsolatos táblázatokat a melléklet tartalmazza.

 7.3.2. Kiegészítő szolgáltatások hozzáférési díjai

Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatása Kiegészítő szolgáltatásokkal bővül, azt a
mindenkor érvényes Díjszabás részletezi, illetve az egyedi előfizetői szerződések
rögzítik.

 7.3.3. Kedvezmények a hozzáférési díjakban

A Szolgáltató az Internet szolgáltatási kapacitására vonatkozó kedvezményeket a
mindenkor  érvényes  szolgáltatási  Díjszabásnak  megfelelően,  egyedi  elbírálás
alapján mindenkire érvényesen alkalmazza.

 7.4. Jeltovábbítási díjak

 7.4.1. Alapszolgáltatás jeltovábbítási díjai

A Szolgáltató az Internet szolgáltatási díjakat a mindenkor érvényes Díjszabásnak,
illetve egyedi előfizetői szerződéseknek megfelelően alkalmaz.

 7.4.2. Kiegészítő szolgáltatások jeltárolási és/vagy jeltovábbítási díjai

Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatása kiegészítő szolgáltatásokkal bővül, akkor a
jeltárolási és/vagy jeltovábbítási díjat a mindenkor érvényes Díjszabás részletezi,
illetve egyedi szerződések rögzítik.
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 7.4.3. Kedvezmények volumen és időszakok szerint a díjakban

A Szolgáltató  -  Internet  szolgáltatási  készletére  -  volumen és időszakok szerinti
vonatkozásban kedvezményeket a mindenkor érvényes Díjszabásnak megfelelően,
egyedi elbírálás alapján mindenkire érvényesen alkalmaz.

 7.5. Számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének 
időpontja

A  számlák  havi  rendszerességgel  vagy  az  egyedi  előfizetői  szerződésben
meghatározott  időszakonként  kerülnek kiállításra. A Szolgáltató a kiállított  számlát
haladéktalanul  postai  úton  küldi  meg  az  Előfizető  részére.  A fizetési  határidő  a
számla kézhezvételétől számított nyolc banki nap.

A számlázás és a díjbeszedés részletes feltételeit az 5.4.5. pont tartalmazza.

• 7.6. Az elektronikus számlázás

7.6.1.  A Szolgáltató  az  Előfizető  igénye  esetén  elektronikus  úton  bocsátja  ki  a
számlát. Az elektronikus számla legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
és időbélyegzővel ellátva kerül kibocsátásra. A Szolgáltató a kibocsátott elektronikus
számla eredetének hitelességét, tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát,
sértetlenségét,  értelmezhetőségét  (olvashatóságát),  a  jogosultak  általi
hozzáférhetőségét,  valamint  a  jogosulatlan  hozzáférés,  módosítás,  törlés  vagy
megsemmisítés  elleni  védelmét  a  kibocsátáskor  és  a  számla  megőrzésére  külön
jogszabály  által  előírt  időtartam  alatt  is  biztosítja.  Az  elektronikus  számla
adóigazolásra alkalmas, tartalmazza mindazon adatokat,  amelyeket  a papíralapon
kibocsátott számla.

7.6.2. Az elektronikus számla igényelhető:

a) az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy

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

c) bejelentés  alapján  személyesen  (a  Szolgáltató  ügyfélszolgálati
helységeiben),  elektronikus  formában  (info@telconet.hu),  vagy  telefonon  (a
Szolgáltató által megadott telefonszámon: +36 (25) 222-040, +36 30 2308009). 

7.6.3. Az elektronikus számla igénylésének feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen
egy állandó és létező e-mail címmel, továbbá, hogy az Előfizető írásban nyilatkozzon
az  ÁSZF-nek  az  elektronikus  számlázásra  vonatkozó  részei  megismeréséről.
Elektronikus számla csak a tárgyhót követő hónaptól igényelhető.

7.6.4. Az Előfizető tartozik felelősséggel azért, hogy létező, számára hozzáférhető,
illetéktelen személyek elöl védett e-mail címet adjon meg a Szolgáltatónak, melyre a
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Szolgáltató  a  számlázás  rendjére  vonatkozó  ÁSZF  rendelkezéseknek  és  egyéb
jogszabályoknak megfelelően elküldi az Előfizető elektronikus számláját. Az Előfizető
szavatol azért, hogy az általa megadott e-mail címet fenntartsa, ahhoz hozzáférési
joggal rendelkezzen. Az Előfizető a megadott e-mail címének megszűnéséről, vagy
az e-mail cím megváltoztatásáról 15 nappal korábban köteles a Szolgáltatót írásban
értesíteni  az adatváltozásra vonatkozó szabályok szerint,  a módosított  e-mail  cím
egyidejű megadásával. 

7.6.5.  A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli  abban az esetben, ha az
elektronikus számlát  az Előfizető a Szolgáltató érdekkörén kívül  eső körülmény –
különösen a megadott e-mail cím megszűnéséről vagy módosulásáról való értesítés
elmaradása,  illetve  a  szükséges  beállítási  módosítások  elmaradása  –  miatt  nem
kapja meg, illetve ilyen vagy hasonló okból nem fér hozzá.

7.6.6. Az elektronikus számlának a megadott e-mail címre történő elküldésekor az
elektronikus számla kézbesítettnek minősül. 

7.6.7.  Az  elektronikus  számlázás  esetén  -  a  számlázás  jellegéből  adódóan  -  az
Előfizető postai úton számlát és mellékelten befizetési csekket (sárga csekket) nem
kap,  így  a  teljesítés  banki  átutalással,  postai  átutalással  (rózsaszínű  csekken)
történhet, valamint a Szolgáltató kizárólag az ügyfélszolgálati helységében elfogad
készpénzes teljesítést is.

Elektronikus  számlázást  választó  Előfizető  részére  -  a  számla  nem  megfelelő
teljesítése  esetén  -  küldött  fizetési  emlékeztető  is  elektronikus  úton  kerül  a
Szolgáltató  részéről  megküldésre.  Hasonlóan  az  elektronikus  számlához,  az
emlékeztető  is  kézbesítettnek  minősül  az  Előfizető  által  megadott  e-mail  címre
történő továbbítással.

7.6.8.  Az  elektronikus  számlázási  mód  lemondására  személyesen,  a  Szolgáltató
ügyfélszolgálati  helységeiben  van  lehetőség,  vagy  email-en,  az  info@telconet.hu
címen.  A lemondás  feltétele,  hogy  az  Előfizető  más  alkalmas  számlázási  módot
válasszon, melyet a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett szolgáltatásokra és az
előfizetői szerződésre tekintettel elfogad.

 8. A szolgáltatás megfelelősége az Előfizető szempontjából

 8.1. Követelmények

 Az ÁSZF ismertetése, közzététele
Jelen ÁSZF a jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban
módosul.  Az  ÁSZF  módosítása  esetén,  a  változások  hatályba  lépése  előtt
Szolgáltató a 2.3.1. pontban foglaltak szerint tájékoztatja az Előfizetőket. 

A  Szolgáltató  az  Előfizetőt  a  szerződés  megkötése  előtt  tájékoztatja  az  ÁSZF
leglényegesebb rendelkezéseiről, jóváhagyásáról, valamint a betekintés lehetőségét
biztosítja.
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 A Szolgáltató vállalásai
A Szolgáltató szolgáltatását hatóság által engedélyezett hálózaton, típusjóváhagyott,
illetve  megfelelőségi  tanúsítvánnyal  rendelkező  berendezésekkel  nyújtja.
A típusjóváhagyott,  illetve  megfelelőségi  tanúsítvánnyal  rendelkező  berendezések
megfelelnek a hazai és nemzetközi szabvány előírásoknak.

A  Szolgáltató  a  hálózatának  mindenkori  működőképességét  hálózat-felügyeleti
rendszerével folyamatosan ellenőrzi.

 Használhatóság az előfizetői hozzáférési ponton
A  szolgáltatás  megfelelőségének  kritériumait  az  átviteli  protokollokra  vonatkozó
nemzetközi ajánlások (RFC) határozzák meg. A szolgáltatás általános és specifikus
minőségi  paraméterei  a  nemzetközi  gyakorlatban  elterjedt  mérőszámok
alapulvételével az alábbiak.

 A hálózat rendelkezésre állása
A  szolgáltatás  az  év  minden  napján,  napi  24  órában  üzemel.  A  hálózat
rendelkezésre állása éves szinten 95%.

 Az előfizetői hozzáférés sávszélessége, adatátviteli sebessége

Az  előfizetői  végberendezés  a  szolgáltatás-hozzáférési  pontra  az  alábbi
sávszélességgel csatlakozik:
A mikrohullámú szolgáltatás esetén az adatátviteli sebesség 1 Mbps-től 100 Mbps-ig
terjedhet. A csatorna kapacitása átlagos vagy dedikált (garantált) lehet.

A megfelelő sávszélesség biztosítása a hazai és nemzetközi hálózatok felé:
Az  Internet  gerinchálózat  felé  irányuló  sávszélesség  és  az  összes  felhasználói
sávszélesség igény hányadosa ("Q" paraméter) a szolgáltatás típusától függően 0,1
és 0,3 értékek közötti érték. A Szolgáltató redundáns hálózatot üzemeltet a nagyobb
biztonság érdekében.
 

 A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége
Szolgáltató  a  szolgáltatást  a  szerződés  megkötésétől  számított  30  napon  belül  

nyújtja.

Az Előfizető a szerződés szerinti szolgáltatást a szerződés érvényességének ideje
alatt folyamatosan igénybe veheti.

Szolgáltató a szolgáltatásban felmerülő esetleges hibákat a bejelentéstől számított
3 munkanapon belül elhárítja.

 A hozzáférési pont megengedett forgalma
Az  Előfizető  a  szolgáltatás  hozzáférési  ponton  keresztül  az  előfizetői  szerződés
szerinti  sávszélességen,  az  előfizetői  szerződés  szerint  meghatározott  maximális
forgalmat bonyolíthat le folyamatosan a nap 24 órájában, illetve havi lebontásban.
Szolgáltató  a  vállalt  átlagos átviteli  sávszélesség kielégítésének prioritását,  illetve
magát a sávszélességet a normál, hétköznapi  használatra tartja fenn. Hétköznapi
használatnak minősül  a  WEB oldalak böngészése,  illetve az email-ek küldése és
fogadása. Minden más nem minősül hétköznapi használatnak! Szolgáltató fenntartja
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magának  a  jogot,  mi  szerint  az  átlagos  átvitelt,  illetve  annak  prioritását  a  vállalt
minimum értékig korlátozhatja nem hétköznapi használat esetén.

 8.2. A meg nem felelés igazolása az Előfizető részéről

A  szolgáltatás  meg  nem  felelésének  igazolására  az  Előfizető  az  alábbi
lehetőségekkel élhet:
 a  szerződésre,  jogszabályokra,  illetve  az  ÁSZF-re  való  hivatkozással,  a  hiba

reprodukálásával, a szolgáltatás-hozzáférési ponton a Szolgáltatónak biztosított
ellenőrzésének és a hiba elhárításának a lehetővé tételével (ld.: 5.3.3. pont),

 mindkét fél  által  elismert/megbízott  hiteles szakértők vizsgálati  eredményeinek
bemutatásával. 

 8.3. Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat

A szerződő felek a reklamációk és viták rendezését elsősorban az ügyfélszolgálat
igénybevételével rendezik.

Amennyiben  a  felek  egymással  nem  tudnak  megegyezni,  minőség-felügyeleti
kérdésekben és az ÁSZF betartásával kapcsolatos esetekben a területileg illetékes
Hírközlési  Felügyelethez,  a  Fogyasztóvédelmi  Főfelügyelőséghez,  az  előfizetői
szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak.

 9. A szolgáltatások minőségi célértékei, minőségi célértékek 
értelmezése és teljesülésük mérésének módszere

A  szolgáltatás  egyes  típusainak  minőségi  célértékeit  (rendelkezésre  állási  idő,
sávszélesség  stb.)  a  szolgáltatás  egyes  típusainak  leírását  tartalmazó  melléklet
tartalmazza.

Az éves rendelkezésre állási  idő számítása a szolgáltató statisztikája  alapján,  az
adott évben a szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések időpontja és a hibaelhárítások
között  eltelt  összes idő figyelembevételével  történik.  Az összes hibásan teljesített
órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan
teljesített órák száma. A rendelkezésre állási idő számításánál nem kell figyelembe
venni az előfizető érdekkörébe tartozó vagy a szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb
ok  miatti  hiba  elhárításának  idejét,  az  előfizető  kérésére  történő  vagy  az  előre
bejelentett  karbantartás  miatti  szünetelés  idejét,  továbbá  a  szolgáltatás  előfizető
szerződésszegése  miatti  korlátozásának  vagy  szüneteltetésének  idejét.  A
rendelkezésre  állás  meghatározása  és  mérése  a  szolgáltató  hálózat-  felügyeleti
rendszere valamint a szolgáltatás nyújtásában közreműködő távközlési szolgáltató
által  átadott  rendelkezésre állási  adatok alapján történik.  A szolgáltató szavatolja,
hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az egyedi előfizetői szerződésben és az
egyes szolgáltatás-típusok leírásaiban foglalt  minőségi  követelményeknek,  kivéve,
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ha a hálózat ozzáférési szerződéseiben a vele kapcsolatba kerülő szolgáltatók ennél
alacsonyabb értéket vállalnak. Ebben az esetben a vállalt  célértéket a szolgáltató
ügyfélszolgálatán közzéteszi, és a változásról az előfizetőket megfelelően értesíti.
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 10. Mellékletek 

Jelen  ÁSZF-hez  az  alábbi,  annak  elválaszthatatlan  részét  képező  mellékletek
tartoznak:

1. sz. melléklet: Szolgáltatások

2. sz. melléklet: Díjszabás (részletes díjtáblázatok)

3. sz. melléklet: Egyedi előfizetői szerződés

4. sz. melléklet: Adatbiztonsági (adatkezelési) szabályzat

5. sz. melléklet: Minőségi mutatók

Dunaújváros, 2018. április 25.

Csúri Gábor
ügyvezető igazgató

TelcoNet Kft.
(Szolgáltató)
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1. számú melléklet

 SZOLGÁLTATÁSOK

A TelcoNet Kft. a saját hálózatán, illetve az általa üzemeltetett vagy használt alhálózatain
kizárólag  TCP/IP  (RFC)  protokoll  szerinti  jeltovábbítást  biztosít.  A  TelcoNet  Kft.  által
nyújtott valamennyi szolgáltatás szélessávú szolgáltatásnak minősül.

A szolgáltatások fajtái:

Alapszolgáltatások:
A) Internet hozzáférés szolgáltatás

 Internet hozzáférés szolgáltatás RLAN hálózati kapcsolaton keresztül

B) Privát LAN* szolgáltatás

 Privát LAN szolgáltatás RLAN hálózati kapcsolaton keresztül

Az  Alapszolgáltatásokon  belül  garantált  és  átlagos  sávszélességen  biztosított
szolgáltatások  választhatók,  valamint  megkülönböztetünk  egyéni  és  üzleti  Előfizető
részére biztosított szolgáltatást.

* Privát  LAN  szolgáltatás: Több  telephelyes  vállalkozások,  illetve  fizikailag,  földrajzilag  különböző
helyen  üzemelő  számítógépek,  vagy  számítógépes  hálózatok  összekapcsolása  RLAN  kapcsolaton
keresztül.

A különféle sávszélességű Alapszolgáltatások díjtételeit  az ÁSZF 2. számú „Díjszabás”
melléklete tartalmazza.

Kiegészítő szolgáltatások:

 E-mail postafiók szolgáltatás

 Szerver tárhely szolgáltatás

 Domain Name Service (DNS) karbantartás

 Domain név regisztráció ügyintézés

Az egyes Kiegészítő szolgáltatások díjait az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.
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2. számú melléklet

 DÍJSZABÁS

Alapszolgáltatások:

A) Internet hozzáférés szolgáltatás:

 Internet hozzáférés szolgáltatás RLAN hálózati kapcsolaton keresztül

RLAN hálózathoz csatlakozást biztosító berendezések ára: **20.500 Ft
RLAN szolgáltatások esetén belépési díjat Szolgáltató nem számít fel!

** A  Rádiós  hálózat  eléréséhez  használt  kliens,  illetve  Wireless  (vezeték  nélküli)  router
berendezés minden esetben ügyfeleink tulajdonába kerül, arra vonatkozólag a jogszabályban a
számítástechnikai  eszközökre  meghatározott  mértékű  értékcsökkenési  kulccsal  számolt
amortizációs költség levonása mellett  visszavásárlási  garanciát  vállalunk.  Hűségnyilatkozatot
nem kell aláírni. Az egyedi előfizetői szerződésben ettől eltérő feltételek meghatározhatók.
A  végberendezés  típusa,  az  alkalmazott  antennák  minősége,  a  bázis-állomásainkra  való
ráláthatóság befolyásolhatja a megadott árat plusz-mínusz 40 %-al is.

Internet hozzáférés szolgáltatás havi díjai egyéni előfizetőknek:

Csomag
Maximum
letöltési

sebesség

Maximum
feltöltési

sebesség

Garantált letöltési
sebesség

Garantált
feltöltési

sebesség

5/1Mbit 5 Mbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s 512 kbit/s

10/2Mbit 10 Mbit/s 1 Mbit/s 4 Mbit/s 1 Mbit/s

5/1 Mbit/s csomag adatátvitel havi díja: 6.000 Ft

10/2 Mbit/s csomag adatátvitel havi díja: 9.000 Ft

A szolgáltatásokhoz 50 MB tárhely és 5 db e-mail cím tartozik.

Internet hozzáférés szolgáltatás havi díjai cégek számára:

Csomag
Maximum
letöltési

sebesség

Maximum
feltöltési

sebesség

Garantált letöltési
sebesség

Garantált
feltöltési

sebesség

10/10 Mbit 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

20/20 Mbit 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s

10 Mbit/s csomag adatátvitel havi díja: 18.000 Ft

20 Mbit/s csomag adatátvitel havi díja: 35.000 Ft

- 48 -



A szolgáltatásokhoz 100 MB tárhely és 10 db e-mail cím tartozik.

Az Előfizető a szolgáltatás hozzáférési ponton keresztül az előfizetői szerződés szerinti
sávszélességen,  az  előfizetői  szerződés  szerint  meghatározott  maximális  forgalmat
bonyolíthat le folyamatosan a nap 24 órájában, illetve havi lebontásban. Szolgáltató a
vállalt  átlagos  átviteli  sávszélesség  kielégítésének  prioritását,  illetve  magát  a
sávszélességet a normál, hétköznapi használatra tartja fenn. Hétköznapi használatnak
minősül a WEB oldalak böngészése, illetve az e-mail-ek küldése és fogadása. Minden
más nem minősül hétköznapi használatnak! Szolgáltató fenntartja magának a jogot, mi
szerint az átlagos átvitelt, illetve annak prioritását a vállalt minimum értékig korlátozhatja
nem hétköznapi használat esetén.

B) Privát LAN szolgáltatás:

Kapcsolódási díj (belépési díj):A Szolgáltató kapcsolódási díjat nem számít fel!

Privát LAN szolgáltatás havi díja: 6.250 Ft

RLAN hálózathoz csatlakozást biztosító berendezések ára:*............20.500 Ft
RLAN kapcsolat esetén belépési díjat Szolgáltató nem számít fel!

* A  Rádiós  hálózat  eléréséhez  használt  kliens,  illetve  Wireless  (vezeték  nélküli)  router
berendezés minden esetben ügyfeleink tulajdonába kerül, arra vonatkozólag a jogszabályban a
számítástechnikai  eszközökre  meghatározott  mértékű  értékcsökkenési  kulccsal  számolt
amortizációs költség levonása mellett  visszavásárlási  garanciát  vállalunk.  Hűségnyilatkozatot
nem kell aláírni. Az egyedi előfizetői szerződésben ettől eltérő feltételek meghatározhatók.
A  végberendezés  típusa,  az  alkalmazott  antennák  minősége,  a  bázis-állomásainkra  való
ráláthatóság befolyásolhatja a megadott árat plusz-mínusz 40 %-al is.

Kiegészítő szolgáltatások:

E-mail:
E-mail cím szerver-szolgáltatás havi díjai:
2 Megabyte-os fiók: 1.000 Ft
5 Megabyte-os fiók: 2.000 Ft
Korlátlan fiók: 3.500 Ft

www, WEB-szerver:
Havi szerver díjak:
Tárhely biztosítás (Megabyte-onként) 500 Ft
Domain Name Service (DNS) (elsődleges, másodlagos DNS) 3.000 Ft

a szerződéses domain regisztrátor által vállalt mindenkori árak szerint, melynek aktuális 
mértékéről az ügyfélszolgálat ad felvilágosítást.
Egyszeri, regisztrációs díjak:
xxxxxxxx.hu bejegyzés
xxxxxxxx.net és xxxxxxx.com bejegyzés 
2 évente újra fizetendő!
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A díjszabásban közölt árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) .
Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény  értelmében  meghatározott.  2018.  január  1-től  a  nagykereskedelmi  fogyasztók
esetén az Internet-szolgáltatás ÁFÁ-ja 27%, a kiskereskedelmi fogyasztók ÁFÁ-ja 5%.
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3. számú melléklet

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ADATÁTVITELI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről: a TelcoNet Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25/a., adószám: 22974039-2-07,

bankszámlaszám:  10102969-05765200-01003005,  képviselő:  Csúri  Gábor  +36302308009),  mint  szolgáltató,  a

továbbiakban Szolgáltató, másrészről:

Név:

Székhely:

Levelezési cím: 

Szolgáltatási cím:

Adószám:

Telefonszám:

Szerződésszám: 

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, közösen együtt: Felek között az alulírott helyen és időpontban a 

következő feltételek mellett:

1. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig vállalja a Megrendelő telephelyén folyamatos Internet hálózati hozzáférés

biztosítását.

A szolgáltatás megnevezése:  

A szerződés (szolgáltatás) kezdetének időpontja:  

A szerződés végének időpontja:

 

2. Az adatátviteli szolgáltatást a TelcoNet Kft. biztosítja.

3. A Szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi díjakat kell fizetni:

A szolgáltatás egyszeri díja: Ft + ÁFA

A szolgáltatás díja: Ft + ÁFA havonta

4. Szolgáltató a szolgáltatást közvetlen vezeték nélküli lokális hálózati kapcsolaton (LAN interfészen) nyújtja.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő bérelt helységeiben a LAN hálózatot az épület IT hálózatához illeszti, és 

üzemképes állapotban használatra átadja.

A szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltató forgalmi díjat nem számít fel.

A Szolgáltatás nem terjed ki a Megrendelő egyéb eszközeinek és programjainak a szolgáltatás 

igénybevételéhez alkalmassá tételére.
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A Megrendelő hozzájárul, hogy az épület tetején a Szolgáltató további antennákat helyezzen el.

5.  A  szolgáltatások  és  a  szolgáltatásokat  biztosító  eszközpark  a  Szolgáltató  kizárólagos  tulajdonát  képezik.  A

Megrendelő a szolgáltatásokra vonatkozóan csak használati  joggal rendelkezik, ezen jogok nem kizárólagosak

és nem átruházhatók. A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani és szükség esetén szervizelvi, valamint

a Megrendelő számára támogatást adni ingyenes telefonos technikai tanácsadás körében. A technikai tanácsadás

munkaidőben vehető igénybe az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy e-mailben.

Kapcsolattartó személyek:

Megrendelőnél: név:

tel.: 

email: 

Szolgáltatónál: Csúri Gábor

tel: +36 30 230 8009 / +36 25 222 040

email: info@telconet.hu  

6.  Szolgáltató a szolgáltatást csak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint szüneteltetheti karbantartás,

bővítés  vagy  más  ehhez  kapcsolódó  tevékenységek  elvégzése  céljából.  A  szüneteltetés  időtartamára  a

Megrendelőt  nem  terheli  díjfizetési  kötelezettség.  A  szüneteltetés  kezdetéről  és  várható  időtartamáról  a

Megrendelőt a szüneteltetés megkezdése előtt öt (5) munkanappal értesíteni kell.

7. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő adatait titkosan kezeli, az adatokat csak a hatályos 

jogszabályok előírásai szerint adja ki az arra jogosult szerveknek.

8. Jelen szerződés határozatlan időre köttetett. A szerződés felmondása esetén a szolgáltató jogosult a szerződéses

időtartam  hátralevő  tartamának  arányos  számlázására.  A  szerződés  felmondási  ideje  harminc  (30)  nap.  A

felmondást írásban kell  benyújtani. Amennyiben Megrendelő magatartásával veszélyezteti Szolgáltató hálózatának

használhatóságát,  Szolgáltató  jogosult  rendkívüli  felmondással  élni.  Jelen  szerződés  bármely  okból  történő

felmondása  nem  mentesíti  egyik  felet  sem  azon  kötelezettségek  alól,  amelyek  a  felmondás  időpontjában

fennálltak. 30 napon túli késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a hozzáférés szüneteltetésére. 60 napon

túli nemfizetés esetén a Szolgáltató a hozzáférést megszüntetheti. Szüneteltetés esetén a hozzáférés csak a teljes

tartozás és 10.000,- Ft + ÁFA visszakapcsolási díj megfizetése után kapcsolható vissza.

9. A Szolgáltató havonta előre számlázza le a Megrendelőnek a havi díjat. A fizetés a számla kiállításától számított 8

banki napon belül esedékes banki átutalással. Az esedékesség lejárta után a be nem folyt összegekre Szolgáltató a

mindenkori törvényes késedelmi kamatot számítja fel. Megrendelő a szolgáltatás díját akkor is köteles fizetni, ha a

rendszert nem használta, illetve saját berendezései hibája miatt arra nem volt képes.

10. A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások működőképesek a telepítés napjától. A szolgáltató

garantálja a szolgáltatás 99.5%-os működését éves relációban. Amennyiben ez a rendelkezésre-állás nem valósul

meg, a megrendelő kártérítéssel élhet a havi szolgáltatási díj mértékéig. A rendelkezésre-állás a hibabejelentéstől a

hiba elhárításáig eltelt idő alapján számolódik. A Szolgáltató azonban nem felelős azon veszteségekért vagy bármiféle

kárért,  melyet  a  szolgáltatások  esetleges  meghibásodása okoz.  Szolgáltató  semmilyen felelősséget  nem vállal  a

hálózaton keresztül letöltött programok működőképességéért, a programok, esetleg vírusok által okozott károkért.

A  szolgáltatás  kizárólag  jogos  és  törvényes  célokra  használható.  Bármilyen,  a  magyar,  vagy  nemzetközi

szabályozásokat  sértő  (szerzői  jogot  sértő,  üzleti  titkot  képező,  gyűlöletet  keltő,  kéretlen  reklám)  anyagnak  a

szolgáltatáson keresztül történő átvitele tilos. Amennyiben a Szolgáltató az általa felügyelt rendszeren nyilvánvalóan

tiltott műveletet észlel (illegális belépési kísérlet, a szerverre való betörés, hamis levelek küldése, kéretlen reklámok

küldése),  jogosult  a  Szerződés  azonnali  hatállyal  történő  felmondására,  a  Megrendelő  hozzáférésének

megszüntetésére. Megrendelő tudomásul veszi,  hogy  -  minthogy Szolgáltató az átmenő információk felett nem
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képes kontrollt  gyakorolni  -  teljes körűen felelős a rendelkezéseket megsértő anyagok átviteléért. Megrendelő a

Szolgáltató  hálózatán  keresztül  szerzett  információkat  nem  jelentetheti  meg  más  médiákban  az  információ

tulajdonosának előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Nemzetbiztonsági Szervezetek külön törvényi felhatalmazás alapján Szolgáltatót

kötelezhetik a hálózatán átmenő forgalom megfigyelésének lehetővé tételére.

11.  A  szolgáltatást  kizárólag  a  jogosult  Megrendelő  veheti igénybe,  a  szerződött hozzáférési  pontokon.  Megrendelő

vállalja,  hogy a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatást semmilyen formában nem adja tovább jelen szerződésen

kívül álló bármilyen félnek. A szolgáltatás továbbadására, ill. átengedésére vonatkozó bárminemű próbálkozás a

szolgáltatás azonnali  megszüntetését vonja maga után. A szolgáltatás továbbadásából eredő károkért Szolgáltató

semmilyen felelősséget nem vállal.

12. A Megrendelő biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges helyszínt (tető), melyért külön bérleti díjat a Szolgáltató nem

fizet.

13. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatótól kapott szolgáltatást nem szolgáltathatja és nem számlázhatja

tovább más személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéb társaság számára.

14. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek, az érvényben lévő Internet

szabályozások, a Távközlési Törvény valamint a PTK. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

15. A Szolgáltató a  2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendeletnek  (alábbiakban: GDPR),

valamint a magyar törvényi szabályozásnak megfelelőek kezeli a Megrendelő által megadott személyes adatokat. 

16.  A  Szolgáltató,  mint  Adatkezelő az  érintettek  részére  a  személyes  adatok  kezelésével  kapcsolatban  az  alábbi

tájékoztatást adja.

A  két  fél  között  fennálló  szerződés  (továbbiakban:  Szerződés)  megkötése  és  teljesítése  során  a  felek  részéről

természetes  személy  képviselők,  munkavállalók,  egyéb  közreműködők  (továbbiakban  együttesen:  Közreműködő

érintettek) személyes adata kerül közlésre. A Szolgáltató saját Közreműködő érintettjei tekintetében, mint Szolgáltató

minősül adatkezelőnek, a Megrendelő Közreműködő érintettje vonatkozásában pedig a Szolgáltató címzettnek minősül.

A Szolgáltató Adatkezelőként saját Közreműködő érintettjeit megfelelően tájékoztatta. A Megrendelő kötelezettsége a

jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködő érintettjeit megfelelő módon tájékoztatni.

A  Szerződéssel  összefüggésben  a  Szolgáltatóval  közölt  Közreműködő  érintett  személyes  adatát  a  Szolgáltató  a

Szerződés  kezelése,  a  Szerződés teljesítése  során a  dokumentumok nyilvántartása,  számlakezelés,  valamint  üzleti

partnerek elérhetőségének nyilvántartási céljából kezeli.

17. A Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárulását adja személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez.

Dunaújváros, 2018. 

Megrendelő  Szolgáltató

Csúri Gábor

ügyvezető igazgató
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4. számú melléklet

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

Elektronikus hírközlési szolgáltatások  nyújtására vonatkozó 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre 

1.1. A Jogszabály alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:

1.1.1. A Szolgáltató által az Eht. 129.§ (5) bekezdése alapján az Eszr. 11.§ (1) bekezdés
és az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló
szerződés  létrehozatala,  tartalmának  meghatározása,  módosítása,  teljesítésének
figyelemmel  kísérése  céljából  kezelt,  a  felhasználó,  illetve  előfizető  azonosításához
szükséges és elégséges személyes adatok:

a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető:

aa) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,

ab) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,

ac)  kiskorú,  vagy  cselekvőképességében  az  előfizetői  szerződés  megkötésével
összefüggő  jognyilatkozatok  tekintetében  részlegesen  korlátozott  Előfizető  esetén  az
utólag  fizetett  díjú  szolgáltatásokra  vonatkozó  előfizetői  szerződésben  a  törvényes
képviselő aa)-ac) pont szerinti adatai,

ad)  a nem egyéni  Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási  száma, szükség
esetén pénzforgalmi számlaszáma,

ae)  kapcsolattartásra  alkalmas  elérhetőségek  (különösen:  elektronikus  levelezési  cím,
postai levelezési cím, telefonszám/-ok),

b) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás:

ba) a szolgáltatás, a díjcsomag megnevezése, az Előfizető által kért szolgáltatások, az
előfizetői hozzáférési pont helye,

bb) a szolgáltatás megkezdésének határideje,

bc) alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), 

bd) a díjfizetés módja,

be) telefonszolgáltatás esetén az Előfizető hívószáma, 

bf) a nyújtott kedvezmények meghatározása és mértéke,
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c) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, jelenlévők között kötött határozott
idejű előfizetői szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja;

1.1.2.  Az  Eht.  154.§  (2)  bek.  alapján  a  díj  meghatározásához  és  a  számlázáshoz
szükséges, továbbá az Eht. 157.§ (2) bekezdése szerint a Szolgáltató az Előfizetők és a
Felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az
előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt adatok:

a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető:

aa) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,

ab) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,

ac)  kiskorú,  vagy  cselekvőképességében  az  előfizetői  szerződés  megkötésével
összefüggő  jognyilatkozatok  tekintetében  részlegesen  korlátozott  Előfizető  esetén  az
utólag  fizetett  díjú  szolgáltatásokra  vonatkozó  előfizetői  szerződésben  a  törvényes
képviselő aa)-ac) pont szerinti adatai,

ad)  a nem egyéni  Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási  száma, szükség
esetén pénzforgalmi számlaszáma,

ae)  kapcsolattartásra  alkalmas  elérhetőségek  (különösen:  elektronikus  levelezési  cím,
postai levelezési cím, telefonszám/-ok),

b) az előfizetői hozzáférési pont egyéb azonosítója,

c) az előfizető címe és az előfizetői hozzáférési pont típusa,

d) a szolgáltatás típusa, kezdő időpontja, dátuma,

e) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,

f) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei,

g) 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 adatok.

1.1.3.  Az  Eht  154.§  (3)  bekezdése  alapján  a  Szolgáltató  általi  szolgáltatás  nyújtása
érdekében a Szolgáltató által  a  szolgáltatás  nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül
szükséges kezelt adatok:

a) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes  levelezési  szolgáltatás,  illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  előfizetői,
felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az
Előfizető,  felhasználó  egyedi  azonosításához  szükséges  -  az  előfizetői  szerződésben
rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz,
Felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók,
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b)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  helyhez  kötött  internet  hozzáférési  szolgáltatás,
illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői
hozzáférési pont létesítési címe és típusa,

c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban
részt  vevő  Előfizetők,  Felhasználók  hívószámai,  egyedi  műszaki-technikai  azonosítói,
felhasználói  azonosítói,  az  igénybe  vett  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa,  a
kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja,

d)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás  igénybevételénél  alkalmazott  hívásátirányítás  és
hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói
hívószámok,

e)  internetes  elektronikus  levelezési,  internetes  telefonszolgáltatás,  illetve  ezek
kombinációja  esetén  a  szándékolt  címzett  irányában  megkezdett  kommunikációra
vonatkozóan a c) pont szerinti adatok,

f)  internet  hozzáférési,  internetes elektronikus levelezési,  internetes telefonszolgáltatás,
illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa  és  a
szolgáltatás Előfizető vagy Felhasználó általi  igénybevételének dátuma, kezdő és záró
időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám,

g)  internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás,
illetve  ezek  kombinációja  során  az  előfizetők,  felhasználók  egyedi  műszaki-technikai
azonosítóinak  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  általi  bármely  átalakításának
követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám).

1.1.4. Az Eht. 141. § alapján a Szolgáltató a hibabejelentések, a hibabehatároló eljárás
eredményének  és  a  hibaelhárítás  alapján  tett  intézkedések  visszakövethetősége
érdekében a következő adatokat kezelheti:

a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját,

b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót,

c) a hibajelenség leírását,

d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),

e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,

f) a hiba okát,

g)  a  hiba  elhárításának  módját  és  időpontját  (év,  hónap,  nap,  óra),  eredményét
(eredménytelenségét és annak okát),
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h) az előfizető értesítésének módját és időpontját, ezen belül is különösen az előfizető
bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a  g)  pontban foglaltakról történő értesítések
módját és időpontját,

i) a hibabejelentésről készült hangfelvételt.

1.1.5.  Az Fgytv.  17/A.  §  alapján  a  Szolgáltató  által  a  panaszbejelentések kivizsgálása
céljából kezelt személyes adatok:

a) a panasz bejelentőjének  neve, lakcíme, továbbá a panasz bejelentésekor a panasz
bejelentője által megadott további adatok (különösen: értesítési cím, telefonszám
vagy más elérhetőség),

b) ha  szükséges,  az  előfizetői  szolgáltatás  megnevezés,  a  hozzáférési  pont  cím,
Előfizető azonosító szám,

c) a  bejelentés,  panasz  részletes  leírása,  a  panaszos  által  bemutatott  iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) panasz előterjesztésének helye, módja, időpontja,

e) a  bejelentés,  panasz  kivizsgálásának  eredményét  tartalmazó  dokumentum
másolata.

Szóban bejelentett panasz esetén – amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása
nem  lehetséges  –  az  a)-d)  pontok  szerinti  adatok  jegyzőkönyvben  kerülnek
rögzítésre.

1.1.6. Az Eht. 138. § (10) bekezdése és az Eszr. 25. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató
a  telefonos  ügyfélszolgálatára  érkező  előfizetői  jogviszonyt  érintő  megkereséseket,
panaszokat, valamint a Szolgáltató és az Előfizető közötti telefonos kommunikációt rögzíti
és az Előfizető azonosításához és a kommunikáció során elhangzottak kivizsgálásához
szükséges adatokat kezeli.

1.1.7. A Szolgáltató az Eht. 159/A. § alapján - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult
nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben
meghatározott  feladatai  ellátásának  biztosítása  céljából,  a  kérelmükre  történő
adatszolgáltatás  érdekében  -  megőrzi  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  Előfizető,
illetve Felhasználó általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató által előállított  vagy kezelt alábbi
adatokat:

a) helyhez kötött telefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes levelezési  szolgáltatás,  illetve ezek kombinációja  esetén az Előfizető egyedi
előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai,

b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes  levelezési  szolgáltatás,  illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  előfizetői,
felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az
Előfizető,  felhasználó  egyedi  azonosításához  szükséges  -  az  előfizetői  szerződésben
rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz,
Felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók,
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c)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  helyhez  kötött  internet  hozzáférési  szolgáltatás,
illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői
hozzáférési pont létesítési címe és típusa,

d) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban
részt  vevő  Előfizetők,  Felhasználók  hívószámai,  egyedi  műszaki-technikai  azonosítói,
felhasználói  azonosítói,  az  igénybe  vett  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa,  a
kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja,

e)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás  igénybevételénél  alkalmazott  hívásátirányítás  és
hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói
hívószámok,

f)  internetes  elektronikus  levelezési,  internetes  telefonszolgáltatás,  illetve  ezek
kombinációja  esetén  a  szándékolt  címzett  irányában  megkezdett  kommunikációra
vonatkozóan a d) pont szerinti adatok,

g)  internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás,
illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa  és  a
szolgáltatás Előfizető vagy Felhasználó általi  igénybevételének dátuma, kezdő és záró
időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám,

h)  internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás,
illetve  ezek  kombinációja  során  az  előfizetők,  felhasználók  egyedi  műszaki-technikai
azonosítóinak  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  általi  bármely  átalakításának
követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám).

1.2. A Szolgáltató általi szolgáltatás nyújtása és az előfizetői szerződés teljesítése
érdekében a Szolgáltató által kezelt adatok:

1.2.1. Az Előfizető azonosításához szükséges adatok:

a) az egyéni Előfizető által bemutatott azonosító okmány típusa és száma,

b)  a  nem  egyéni  Előfizető  képviselője  által  az  Előfizetőre  vonatkozóan  bemutatott
azonosító okmány típusa és száma,

c) a nem egyéni Előfizető képviselője által bemutatott  azonosító okmány típusa és száma,

d) az Előfizetőtől eltérő Számlafizető által bemutatott  azonosító okmány típusa és száma,

e)  Számlafizető  kapcsolattartásra  alkalmas  elérhetőségei  (különösen:  elektronikus
levelezési cím, postai levelezési cím, telefonszám/-ok).

1.2.2.  A Szolgáltató  által  a  szolgáltatás  nyújtása és  az  előfizetői  szerződés teljesítése
érdekében a Szolgáltató által kezelt egyéb adatok:
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a) helyhez kötött  szolgáltatás esetén a kiépítendő hozzáférési  pontot magában foglaló
ingatlan  tulajdonosának  neve,  születési  helye  és  ideje,  anyja  neve  (nem természetes
személy esetén neve, nyilvántartási száma, székhelye)

b)  újabb  szolgáltatás  Előfizető  általi  igénylése  vagy  személyes  adatokra  vonatkozó
adatigénylés  esetén  az  Előfizető  által  a  Szolgáltatónál  regisztrált  biztonsági  kód  vagy
jelszó, regisztrált azonosító, 

c)  Előfizető  által  megrendelt  szolgáltatás  paramétereinek  beállítása,  adatok
mentése/visszaállítása  céljából  a  használt  végberendezés  típusa  és  azonosító  adatai,
valamint speciális azonosít adatai (különösen: postafiók, email cím),

1.3.  A  Szolgáltató  által  az  előfizetői  szerződés  megkötését  megelőzően  az  érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben kezelt adatok:

 a) személyes adatok:

aa) az Igénylő neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,

ab) az Igénylő számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,

ac) természetes személy Igénylő esetén az Igénylő születési neve,

ad)  kiskorú,  vagy  cselekvőképességében  az  előfizetői  szerződés  megkötésével
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott Igénylő esetén az utólag
fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa)-
ac)  pont szerinti adatai,

ae)  nem egyéni  Igénylő  esetén  az  Igénylő  cégjegyzékszáma  vagy  más  nyilvántartási
száma, szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma,

af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefon, telefax, e-mail),

b) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás,

c) a szolgáltatás megkezdésének határideje,

d)  a díjfizetés módja, pénzintézeti úton történő fizetés esetén az előfizető pénzforgalmi
számlaszáma,

e) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama,

f) Igénylő előfizetői minősége (egyéni vagy üzleti),

g) nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról,

h) kis- és középvállalkozásnak minősülő Igénylő esetén az egyéni előfizetőkre vonatkozó
szabályok vonatkozásukban történő alkalmazásának igénylése,
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i) elektronikus számlázás esetén az Igénylő e-mail címe

j) a szolgáltatás nyújtásának helye, hozzáférési pont helye, címe.

1.4. A Szolgáltató az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés érdekében kezeli az
Előfizető 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. pont szerinti adatait.

1.5. A Szolgáltató az Előfizető hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat:

1.5.1.  A Szolgáltató előfizetői  listában tartja  nyilván az Előfizető azonosításához és az
általa igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges azon adatokat, amelynek a Szolgáltató általi
adatkezelését  az  Eht.  160.§  vagy  külön  jogszabály  lehetővé  teszi.  A  Szolgáltató  az
előfizetői  névjegyzékben  és  a  címtárban  levő  adatokat  arra  használhatja,  hogy
szolgáltatásként  tájékoztatást  nyújtsanak  azok  adataiból.  A  szolgáltatás  nyújtása
keretében nem lehet több adatot közölni,  mint amennyi az előfizetői  névjegyzékben és
címtárban megjelenik, kivéve, ha az érintett további adatok szolgáltatásához hozzájárult.

1.5.2. A Szolgáltató üzletszerzési célból kezelheti az 1.1.1. és 1.1.2. pont szerinti adatokat
a Szolgáltató által nyújtott, az Előfizető által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal
kapcsolatos  aktuális  információk  (különösen:  tervezett  változások  és  fejlesztések,  új
szolgáltatások,  vásárlást  ösztönző  kedvezményes,  illetve  hűség-akciók,
nyereménysorsolások, stb.) küldésével az Előfizető folyamatos illetve eseti tájékoztatása
céljából.

1.5.3. A Szolgáltató közvélemény- és piackutatási célból kezeli az Előfizető 1.1.1. és 1.1.2.
pont szerinti adatait.

1.6. A Szolgáltató jogos érdek alapján kezelhet további személyes adatokat, amennyiben
az arra vonatkozó érdekmérlegelési teszt azt megalapozza.

1.7.  A  Szolgáltató  az  általa  végzett  adatkezelési  tevékenységről  Adatkezelési
Nyilvántartást vezet a GDPR 30.cikk (1) bek. alapján, az 1. sz. függelékben levő minta
szerint.

2. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama és módja

2.1. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama

2.1.1. Az Eht. 157. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató 1.1.1., 1.1.2.  és 1.1.3. pont
szerinti  adatokat  az  adatok  keletkezésének  időpontjától  az  előfizetői  szerződésből  az
adattal  összefüggésben  eredő  igények  Eht.  143.  §  (2)  bekezdése  szerinti  elévüléséig
kezelheti, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. 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  1.3.  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.
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2.1.2. Az Eht. 141. § (1) bekezdése és az Eszr. 22. § (7) bekezdése alapján az 1.1.4. pont
szerinti  adatok  közül  a  hibabejelentések,  a  hibabehatároló  eljárás  eredménye  és  a
hibaelhárítás  alapján  tett  intézkedések  (hibabejelentések)  a  bejelentés  időpontjától
visszakövethető módon, az adatkezelési szabályok betartásával 1 évig kerülnek tárolásra,
a  hangfelvételek  pedig  -  az  Eszr.  25.  §  (1)  bekezdése  alapján  –  2  évig  kerülnek
megőrzésre.

2.1.3. Az Eht. 138. § (10) bekezdése alapján a Szolgáltató az 1.1.6. pont szerinti telefonos
ügyfélszolgálatára  érkező  előfizetői  jogviszonyt  érintő  megkereséseket,  valamint  a
Szolgáltató  és  az  Előfizető  közötti  telefonos  kommunikációt  külön  jogszabályban
meghatározottak  szerint  a  Szolgáltatónak  rögzítenie  kell,  és  visszakereshető  módon
legalább egy évig meg kell őriznie, a panaszokat rögzítő hangfelvételek pedig - az Eszr.
25. § (1) bekezdése alapján – 2 évig kerülnek megőrzésre.

2.1.4. Az Eht. 159/A. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató 

a) az 1.1.7. a)–c) pont szerinti adatokat az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 1
évig,

b) az 1.1.7. d)–h) pont szerinti adatokat a keletkezésüket követő 1 évig tárolja.

2.1.5.  Az  Fgytv.  17/A.  §  (5)  bekezdése  alapján  az  előfizetői  panaszokról  készült
hangfelvételek az Eszr. 25. § (1) bekezdése szerint a panasz bejelentésétől számított 2
évig  kerülnek  tárolásra,  az  Fgytv.  17/A.  §  (7)  és  17/B.  §  (3)  bekezdése  szerinti
jegyzőkönyvek pedig 5 évig kerülnek megőrzésre.

2.1.6.  A  szolgáltatással  kapcsolatos  számviteli  bizonylatok  (számlák),  melyeken  az
Előfizető neve, címe, és díjmérték szerepel, valamint az ezek alátámasztására szolgáló
adatok  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  169.  §-a  értelmében  az  adatok
keletkezésétől számított 8 évig kerülnek tárolásra.

2.1.7. A 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § alapján a biztonsági kamerával készített 1.5.3.
pont  szerinti  felvételeket  a  Szolgáltató  a  megfigyelés  céljának  megvalósulásához
feltétlenül szükséges ideig, de felhasználás hiányában legfeljebb 3 munkanapig őrzi meg.

2.1.8.  A  Szolgáltató  az  1.5.1.,  1.5.2.,  1.5.4.  pont  szerinti  adatokat  a  hozzájárulás
visszavonásáig, legfeljebb az előfizetői szerződés megszűnéséig kezeli (az Előfizető eltérő
nyilatkozata hiányában).

2.2. A személyes adatok tárolásának módja

2.2.1. 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.

2.2.2.. A Szolgáltató köteles az Előfizetőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről
gondoskodni.
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2.2.3.. 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.

2.2.4. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.

2.2.5. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és
belső előírások figyelembe vételével kell tárolni.

2.2.6. 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.  A  Szolgáltató  az  Eht.  157.  §  (8)  bekezdése  alapján  átadhatja  a  bennfentes
kereskedelem,  piacbefolyásolás,  engedély  nélküli  szolgáltatás  végzése,  a  nettó  short
pozícióra  vonatkozó  bejelentési  és  közzétételi  kötelezettség  elmulasztása,  a  short
ügyletkötési  korlátozások  ügyében,  illetve  vállalatfelvásárlásra  vonatkozó  szabályok
betartásának  ellenőrzése  érdekében  indított  eljárás  keretében  a  pénzügyi
közvetítőrendszer  felügyeletével  kapcsolatos  feladatkörében  eljáró  Magyar  Nemzeti
Banknak az alábbi adatokat:

a) az Előfizető családi és utóneve, születési neve, 

b) az Előfizető lakóhelye, 

c) az Előfizető tartózkodási helyére vonatkozó információ, 

c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, 

d) az Előfizetőt hívó és az általa hívott előfizetői számok,

e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja.

3.2. A Szolgáltató az Eht. 157. § (8a) bekezdése alapján átadhatja a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában vagy
21. §-ában, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. vagy 102. cikkében
foglalt  tilalom  megsértése  miatt,  valamint  a  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény Melléklete 26. pontjának
megsértése  miatt  versenyfelügyeleti  eljárást  folytató  Gazdasági  Versenyhivatalnak  az
alábbi adatokat:

a) az Előfizető családi és utóneve, születési neve, 

b) az Előfizető lakóhelye, 
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c) az Előfizető tartózkodási helyére vonatkozó információ, 

c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, 

d) az Előfizetőt hívó és az általa hívott előfizetői számok,

e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja.

3.3. A Szolgáltató az Eht. 157. § (9) bekezdése alapján átadhatja az 1.1.2. pont szerinti
adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek:

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,

d) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy
más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét
vagy  javait  fenyegető  veszély  elhárítása  vagy  megelőzése  érdekében,  az  adatok
megismerésére külön törvényben felhatalmazott  szerv kérelme alapján a felhatalmazott
szerv részére,

e) a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

3.4. A Szolgáltató az Eht. 157. § (10) bekezdése alapján - az adatkérésre külön törvény
szerint  jogosult  nyomozó  hatóság,  ügyészség,  bíróság,  valamint  nemzetbiztonsági
szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából - kérelemre
köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni az 1.1.2. pont szerint az elektronikus hírközlési
szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokat.

3.5. A Szolgáltató az Eht. 157. § (11) bekezdése alapján - ha az a rendelkezésére áll - a
szabálysértési hatóság kérelmére a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele
szabálysértés  elkövetőjének  azonosítása  céljából  köteles  átadni  a  segélyhívószámra
kezdeményezett hívó telefonszám vonatkozásában

a) az előfizető családi nevére és utónevére, születési helyére és idejére, anyja születési
családi és utónevére, lakcímére és értesítési címére, vagy

b)  a  nem  természetes  személy  előfizető  esetén  annak  cégnevére,  székhelyére,
telephelyére, képviselőjének családi nevére és utónevére vonatkozó adatokat.
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3.6. A Szolgáltató az Fgytv. 47. § (9a) bekezdése alapján az ügyfélszolgálati ügyintéző
élőhangos  bejelentkezésére  vonatkozó,  az  Fgytv.  17/B.  §  (3)  bekezdésében  előírt
kötelezettség  ellenőrzése  érdekében  a  fogyasztóvédelmi  hatóság  felhívására  köteles
közölni  a  hívás  kezdő  időpontjára  és  időtartamára  vonatkozó,  általa  kezelt  adatokat,
amennyiben a hívást a Szolgáltató hálózatából a hívást kezdeményezték.

3.7. A Szolgáltató az Eht. 159/A. § alapján - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult
nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben
meghatározott  feladatai  ellátásának  biztosítása  céljából,  a  kérelmükre  történő
adatszolgáltatás útján – adatot szolgáltat az elektronikus hírközlési szolgáltatás Előfizető,
illetve Felhasználó általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató által előállított  vagy kezelt alábbi
adatokat:

a) helyhez kötött telefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes levelezési  szolgáltatás,  illetve ezek kombinációja  esetén az Előfizető egyedi
előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai,

b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes  levelezési  szolgáltatás,  illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  előfizetői,
felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az
Előfizető,  felhasználó  egyedi  azonosításához  szükséges  -  az  előfizetői  szerződésben
rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz,
Felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók,

c)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  helyhez  kötött  internet  hozzáférési  szolgáltatás,
illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői
hozzáférési pont létesítési címe és típusa,

d) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban
részt  vevő  Előfizetők,  Felhasználók  hívószámai,  egyedi  műszaki-technikai  azonosítói,
felhasználói  azonosítói,  az  igénybe  vett  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa,  a
kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja,

e)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás  igénybevételénél  alkalmazott  hívásátirányítás  és
hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói
hívószámok,

f)  internetes  elektronikus  levelezési,  internetes  telefonszolgáltatás,  illetve  ezek
kombinációja  esetén  a  szándékolt  címzett  irányában  megkezdett  kommunikációra
vonatkozóan a d) pont szerinti adatok,

g)  internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás,
illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa  és  a
szolgáltatás Előfizető vagy Felhasználó általi  igénybevételének dátuma, kezdő és záró
időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám,
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h)  internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás,
illetve  ezek  kombinációja  során  az  előfizetők,  felhasználók  egyedi  műszaki-technikai
azonosítóinak  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  általi  bármely  átalakításának
követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám).

3.8. A Szolgáltató az 1.1.4. pont szerinti adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés
céljához szükségesek, átadhatja:

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a hibaelhárítást végzik,

b)  a  hibaelhárításból  eredő  jogviták  rendezésére  jogszabály  alapján  jogosult  szervek
részére.

3.9. A Szolgáltató az 1.1.4. pont szerinti adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés
céljához szükségesek, átadhatja:

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a panasz ügyintézését végzik,

b)  a  panaszügyekből  eredő  jogviták  rendezésére  jogszabály  alapján  jogosult  szervek
részére.

3.10. Az 1.5.2., 1.5.4. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához
szükségesek, átadhatók – az Előfizető kifejezett hozzájárulása esetén – azoknak, akik a
Szolgáltató  megbízása  alapján  a  marketing  akciót  illetőleg  a  marketing  jellegű  ügyfél-
tájékoztatást végzik.

3.11. Az 1.5.2.-1.5.4.. 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.

3.12. A 3.1.-3.11. pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a
Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

3.13.  Az adatfeldolgozó

GDPR 28. cikk „ (1) Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő
kizárólag  olyan  adatfeldolgozókat  vehet  igénybe,  akik  vagy  amelyek  megfelelő
garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és
az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására.

(2)  Az  adatfeldolgozó  az  adatkezelő  előzetesen  írásban  tett  eseti  vagy  általános
felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli
felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett
változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel
biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben
kifogást emeljen.
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(3) Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján
létrejött olyan - az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok
típusát,  az  érintettek  kategóriáit,  valamint  az  adatkezelő  kötelezettségeit  és  jogait
meghatározó  -szerződésnek  vagy  más  jogi  aktusnak  kell  szabályoznia,  amely  köti  az
adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. A szerződés vagy más jogi aktus különösen
előírja, hogy az adatfeldolgozó:

a)  a  személyes  adatokat  kizárólag  az  adatkezelő  írásbeli  utasításai  alapján  kezeli  -
beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet
számára  való  továbbítását  is  -,  kivéve  akkor,  ha  az  adatkezelést  az  adatfeldolgozóra
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az
adatfeldolgozó  az  adatkezelőt  az  adatkezelést  megelőzően  értesíti,  kivéve,  ha  az
adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kötelezettséget  vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő  titoktartási  kötelezettség
alatt állnak;

c) meghozza a 32. cikkben előírt intézkedéseket;

d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan a (2) és (4)
bekezdésben említett feltételeket;

e)  az  adatkezelés  jellegének  figyelembevételével  megfelelő  technikai  és  szervezési
intézkedésekkel  a  lehetséges  mértékben  segíti  az  adatkezelőt  abban,  hogy  teljesíteni
tudja kötelezettségét az érintett III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó
kérelmek megválaszolása tekintetében;

f) segíti az adatkezelőt a 32-36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe
véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;

g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése
alapján  minden  személyes  adatot  töröl  vagy  visszajuttat  az  adatkezelőnek,  és  törli  a
meglévő másolatokat,  kivéve,  ha  az  uniós  vagy a  tagállami  jog  az  személyes adatok
tárolását írja elő;

h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben
meghatározott  kötelezettségek  teljesítésének  igazolásához  szükséges,  továbbá  amely
lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által
végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Az  első  albekezdés  h)  pontjával  kapcsolatban  az  adatfeldolgozó  haladéktalanul
tájékoztatja  az  adatkezelőt,  ha  úgy  véli,  hogy  annak  valamely  utasítása  sérti  ezt  a
rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

(4) Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési
tevékenységekhez  további  adatfeldolgozó  szolgáltatásait  is  igénybe  veszi,  uniós  vagy
tagállami  jog  alapján  létrejött  szerződés  vagy  más  jogi  aktus  útján  erre  a  további
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adatfeldolgozóra  is  ugyanazok  az  adatvédelmi  kötelezettségeket  kell  telepíteni,  mint
amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött, a (3) bekezdésben említett
szerződésben  vagy  egyéb  jogi  aktusban  szerepelnek,  különösen  úgy,  hogy  a  további
adatfeldolgozónak  megfelelő  garanciákat  kell  nyújtania  a  megfelelő  technikai  és
szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés
megfeleljen  e  rendelet  követelményeinek.  Ha  a  további  adatfeldolgozó  nem  teljesíti
adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az
adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

(9) A (3) és (4) bekezdésben említett szerződést vagy más jogi aktust írásba kell foglalni,
ideértve az elektronikus formátumot is.

(10) A 82., 83. és 84. cikk sérelme nélkül, ha egy adatfeldolgozó e rendeletet sértve maga
határozza  meg  az  adatkezelés  céljait  és  eszközeit,  akkor  őt  az  adott  adatkezelés
tekintetében adatkezelőnek kell tekinteni.”

A  Szolgáltató  csak  olyan  Adatfeldolgozót  vesz  igénybe,  amely  megfelel  a  GDPR
előírásainak. A Szolgáltató és az Adatfeldolgozó közti adatfeldolgozási megállapodás az
adatfeldolgozó  igénybevételére  vonatkozó  szerződéssel  egyidejűleg  és  írásban  kerül
megkötésre.  Az  adatvédelmi  tisztviselő  véleményezi  az  Adatfeldolgozóval  történő
szerződés   megkötését  a  GDPR-nak való  megfelelés  szempontjából  és  a  Szolgáltató
iratmintát alkalmaz az adatfeldolgozási megállapodásra vonatkozóan.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapjai

a)  az  érintett  hozzájárulását  adta  személyes  adatainak  egy  vagy  több  konkrét  célból
történő kezeléséhez (GDPR 31.  cikk (1) a):  1.5.1.,  1.5.2.,  1.5.3.,  1.5.4.  pontok szerinti
adatok esetén. 

b)  az  adatkezelés  olyan  szerződés  teljesítéséhez  szükséges,  amelyben  az  érintett  az
egyik  fél,  vagy  az  a  szerződés  megkötését  megelőzően  az  érintett  kérésére  történő
lépések megtételéhez szükséges (GDPR 31. cikk (1) b) : 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.  pontok
szerinti adatok esetén.

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
(GDPR 31. cikk (1) c): 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. pontok szerinti  adatok
esetén. 

d)  az  adatkezelés  az  érintett  vagy  egy  másik  természetes  személy  létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges (GDPR 31. cikk (1) d): -

e)  az  adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 31. cikk (1)
e): -

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
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érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (GDPR 31. cikk (1) f): 1.4. pont szerinti
adatok esetén. 

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 Adatvédelmi és Adatbiztonsági 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.

5.3. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó és GDPR
5. cikkben rögzített elveket, mely szerint:

„(1) A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat
ne  kezeljék  ezekkel  a  célokkal  össze nem egyeztethető  módon;  a  89.  cikk  (1)
bekezdésének  megfelelően  nem minősül  az  eredeti  céllal  össze  nem egyeztet-
hetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az  adatkezelés  céljai  szempontjából  megfelelőek  és  relevánsak  kell,  hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak  és  szükség  esetén  naprakésznek  kell  lenniük;  minden  észszerű
intézkedést  meg  kell  tenni  annak  érdekében,  hogy  az  adatkezelés  céljai
szempontjából  pontatlan  személyes  adatokat  haladéktalanul  töröljék  vagy
helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet
sor,  amennyiben  a  személyes  adatok  kezelésére  a  89.  cikk  (1)  bekezdésének
megfelelően  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak
és szabadságainak védelme érdekében előírt  megfelelő  technikai  és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
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f) kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési
intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő
biztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen
elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szembeni  védelmet  is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek
kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).”

6. Az Érintettek jogainak védelmére vonatkozó szabályozás

6.1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz fűződő jog 

6.1.1. GDPR 12. cikk „(1) Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben
említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva  nyújtsa,  különösen  a  gyermekeknek  címzett  bármely  információ
esetében.  Az  információkat  írásban  vagy  más  módon  -  ideértve  adott  esetben  az
elektronikus utat  is -  kell  megadni.  Az érintett  kérésére szóbeli  tájékoztatás is adható,
feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

(2) Az adatkezelő elősegíti az érintett 15-22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását.”

A Szolgáltató  a  GDPR  13.,  14.  cikkében  rögzített  kötelező  tartalmi  elemek  szerinti
iratmintákat  rendszeresít,  mely  Tájékoztatások  jogszabályoknak  megfelelő  időpontját
külön jegyzék tartalmazza.

A Tájékoztatásokat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve
az alábbi időpontban kell közölni:

- ha a személyes adatot az Érintettől szerezték meg, a megszerzés időpontjában,

-  ha  a  személyes  adatot  nem  az  Érintettől  szerezték  meg,  a  személyes  adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

- ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

- ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.

- ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést  kíván  végezni,  a  további  adatkezelést  megelőzően  tájékoztatnia  kell  az
érintettet  erről  az  eltérő  célról  és  a  GDPR 14.  cikk  (2)  bekezdésben  említett  minden
releváns kiegészítő információról.
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6.1.2. Az Érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

GDPR 12.  cikk „(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett  esetekben az adatkezelő az
érintett  15-22.  cikk  szerinti  jogai  gyakorlására  irányuló  kérelmének  a  teljesítését  nem
tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(3)  Az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15-22. cikk szerinti
kérelem nyomán hozott  intézkedésekről.  Szükség  esetén,  figyelembe véve  a  kérelem
összetettségét  és  a  kérelmek  számát,  ez  a  határidő  további  két  hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével  a  kérelem kézhezvételétől  számított  egy  hónapon belül  tájékoztatja  az
érintettet.  Ha  az  érintett  elektronikus  úton  nyújtotta  be  a  kérelmet,  a  tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arról,  hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és
intézkedést  díjmentesen  kell  biztosítani.  Ha  az  érintett  kérelme  egyértelműen
megalapozatlan  vagy  -  különösen  ismétlődő  jellege  miatt  -  túlzó,  az  adatkezelő,
figyelemmel  a  kért  információ  vagy  tájékoztatás  nyújtásával  vagy  a  kért  intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt
terheli.

(6) A 11. cikk sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 15-21.
cikk szerinti  kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az
érintett  személyazonosságának  megerősítéséhez  szükséges  információk  nyújtását
kérheti.

(7) Az érintett részére a 13. és 14. cikk alapján nyújtandó információkat szabványosított
ikonokkal  is  ki  lehet  egészíteni  annak  érdekében,  hogy  a  tervezett  adatkezelésről  az
érintett  jól  látható,  könnyen  érthető  és  jól  olvasható  formában  kapjon  általános
tájékoztatást.  Az  elektronikusan  megjelenített  ikonoknak  géppel  olvashatónak  kell
lenniük.”

GDPR 11. cikk „(Azonosítást nem igénylő adatkezelés)

(1) Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy
már  nem  teszik  szükségessé  az  érintettnek  az  adatkezelő  általi  azonosítását,  az
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adatkezelő  nem  köteles  kiegészítő  információkat  megőrizni,  beszerezni  vagy  kezelni
annak  érdekében,  hogy  pusztán  azért  azonosítsa  az  érintettet,  hogy  megfeleljen  e
rendeletnek.

(2) Ha az e cikk (1) bekezdésében említett esetekben az adatkezelő bizonyítani tudja,
hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt
megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a 15-20. cikk nem alkalmazandó, kivéve,
ha  az  érintett  abból  a  célból,  hogy  az  említett  cikkek  szerinti  jogait  gyakorolja,  az
azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.”

A Szolgáltató  az  Érintettnek  a  GDPR 15.-22.  cikk  szerinti  jogai  gyakorlására  irányuló
kérelmének  dokumentált  (iktatott)  benyújtását  követően  megvizsgálja  az  adatkezelési
tevékenységet végző munkatárs útján, szükség szerint az adatvédelmi tisztviselő, illetve a
Szolgáltató jogi képviselője bevonásával annak érdekében, hogy megállapítsa:

- a kérelmet azonosítható Érintett illetve arra jogosult személy nyújtotta be,

- a kérelem mely jog gyakorlására vonatkozik,

- a kérelemben foglaltak teljesítésére van-e kötelezettsége a Szolgáltatónak.

A  kérelem  vizsgálatát  követően  a  Szolgáltató  adatkezelési  tevékenységet  végző
munkatársa  elkészíti  a  visszajelzés  tervezetét  és  azt  véleményezteti  az  adatvédelmi
tisztviselővel, majd indokolatlan késedelem nélkül,  de legkésőbb egy hónapon belül  és
díjmentesen visszajelzést ad a kérelmet benyújtó számára:

- Szolgáltató általi intézkedés megtétele,

-  Szolgáltató  általi  intézkedés  elmaradása  (beleértve  a  visszajelzési  határidő
meghosszabbítását is) és ennek jogszabály szerinti indokai,

-  jogorvoslati  tájékoztatás (az érintett  panaszt nyújthat be a Felügyeleti  hatóságnál,  és
élhet bírósági jogorvoslati jogával),

-  a kérelemmel összefüggő kiegészítő információ, azonosítás során a Szolgáltató általi
ezen adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás.

A Szolgáltató a visszajelzések (válaszlevelek)  egységes és jogszabályoknak megfelelő
kibocsátása céljából iratmintákat rendszeresít. 

6.2. Az érintett hozzáférési joga

GDPR 15. cikk „(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
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b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon  címzettek  vagy  címzettek  kategóriái,  akikkel,  illetve  amelyekkel  a  személyes
adatokat  közölték  vagy  közölni  fogják,  ideértve  különösen  a  harmadik  országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  az  ilyen
személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2)  Ha  személyes  adatoknak  harmadik  országba  vagy  nemzetközi  szervezet  részére
történő  továbbítására  kerül  sor,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  tájékoztatást  kapjon  a
továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére  bocsátja.  Az  érintett  által  kért  további  másolatokért  az  adatkezelő  az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus  úton  nyújtotta  be  a  kérelmet,  az  információkat  széles  körben  használt
elektronikus formátumban kell  rendelkezésre bocsátani,  kivéve,  ha az érintett  másként
kéri.

(4)  A  (3)  bekezdésben  említett,  másolat  igénylésére  vonatkozó  jog  nem  érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.”

6.3. A helyesbítéshez való jog

GDPR  16.  cikk  „Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az  adatkezelés  célját,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy kérje  a  hiányos  személyes
adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.”

GDPR 19 cikk „Az adatkezelő minden olyan címzettet  tájékoztat a 16. cikk … szerinti
valamennyi helyesbítésről….., akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve,
ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  Az érintettet
kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.”

- 72 -



6.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

GDPR 17. cikk „(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra,  hogy  az  érintettre  vonatkozó  személyes  adatokat  indokolatlan  késedelem nélkül
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

b)  az  érintett  visszavonja  a  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja  vagy  a  9.  cikk  (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az  adatkezelésre,  vagy  az  érintett  a  21.  cikk  (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)  a  személyes  adatok  gyűjtésére  a  8.  cikk  (1)  bekezdésében  említett,  információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)  Ha  az  adatkezelő  nyilvánosságra  hozta  a  személyes  adatot,  és  az  (1)  bekezdés
értelmében azt törölni  köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével  megteszi  az  észszerűen  elvárható  lépéseket  -  ideértve  technikai
intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket,
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)  a  véleménynyilvánítás  szabadságához  és  a  tájékozódáshoz  való  jog  gyakorlása
céljából;

b)  a  személyes  adatok  kezelését  előíró,  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott  közhatalmi  jogosítvány  gyakorlása  keretében  végzett  feladat  végrehajtása
céljából;

c)  a  9.  cikk  (2)  bekezdése  h)  és  i)  pontjának,  valamint  a  9.  cikk  (3)  bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
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d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból,  amennyiben az  (1)  bekezdésben
említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.”

GDPR 19. cikk:  „Az adatkezelő minden olyan címzettet  tájékoztat a …, a 17. cikk (1)
bekezdése …. szerinti  valamennyi  ….. törlésről  … akivel,  illetve amellyel  a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.”

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

b)  az  érintett  visszavonja  általános  személyes  adata  vagy  különleges  adata
vonatkozásában  az  adatkezelés  alapját  képező  hozzájárulását,  és  az  adatkezelésnek
nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány jogalapja vagy a jogos érdek
jogalapja  szerinti  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az
adatkezelésre,  vagy  az  érintett  tiltakozik  közvetlen  üzletszerzés  érdekében  történő
adatkezelése  ellen,  ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)  a  személyes  adatok  gyűjtésére  a  közvetlenül  gyermekeknek  kínált,  információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett  törlési  joga korlátozható és a Szolgáltató a törölni  kért  adatokat jogszerűen
továbbra is kezelheti az alábbi esetekben:

a)  a  véleménynyilvánítás  szabadságához  és  a  tájékozódáshoz  való  jog  gyakorlása
céljából;

b)  a  személyes  adatok  kezelését  előíró,  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott  közhatalmi  jogosítvány  gyakorlása  keretében  végzett  feladat  végrehajtása
céljából;
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c)  az  adatkezelés  megelőző egészségügyi  vagy  munkahelyi  egészségügyi  célokból,  a
munkavállaló  munkavégzési  képességének  felmérése,  orvosi  diagnózis  felállítása,
egészségügyi  vagy  szociális  ellátás  vagy  kezelés  nyújtása,  illetve  egészségügyi  vagy
szociális  rendszerek  és  szolgáltatások  irányítása  érdekében  szükséges,  uniós  vagy
tagállami  jog  alapján vagy egészségügyi  szakemberrel  kötött  szerződés értelmében,  a
szakember  titoktartási  kötelezettségére,  mint  garanciára  figyelemmel,  valamint
népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy
statisztikai  célból,  amennyiben  törlési  jog  valószínűsíthetően  lehetetlenné  tenné  vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

GDPR 18. cikk „(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az  érintett  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy
védelméhez; vagy

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás  arra  az  időtartamra  vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett  hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy  jogainak  védelme érdekében,  vagy  az  Unió,  illetve  valamely  tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.”

GDPR 19. cikk „Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a …. a 18. cikk szerinti
valamennyi  ….  adatkezelés-korlátozásról,  akivel,  illetve  amellyel  a  személyes  adatot
közölték,  kivéve,  ha  ez  lehetetlennek  bizonyul,  vagy  aránytalanul  nagy  erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.”
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Az adatkezelés korlátozása elsődlegesen átmeneti intézkedés egy igény elbírálásáig vagy
intézkedés megtételéig.

Az adatkezelés korlátozása alatt  tárolni lehet, valamint az alábbi esetekben kezelni:

- az érintett hozzájárulásával, vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.
6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

GDPR 20. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére  bocsátott  személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik  adatkezelőnek  továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt  akadályozná  az  az  adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja  szerinti  hozzájáruláson,  vagy  a  6.  cikk  (1)  bekezdésének  b)  pontja  szerinti
szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)  Az adatok  hordozhatóságához való  jog  (1)  bekezdés szerinti  gyakorlása során az
érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)  Az e  cikk (1)  bekezdésében említett  jog  gyakorlása nem sértheti  a  17.  cikket.  Az
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.

(4)  Az  (1)  bekezdésben  említett  jog  nem  érintheti  hátrányosan  mások  jogait  és
szabadságait.”

Az érintett  csak a rá vonatkozó és csak az általa a Szolgáltató részére rendelkezésre
bocsátott adatok vonatkozásában jogosult az adathordozhatósági jog gyakorlására ha:

- a személyes adat vagy a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás jogalapján
alapul, vagy szerződés jogalapján alapul és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adathordozhatóság joga nem sérti a törlési jogot és az adathordozhatóság nem jelenti
az  adatok  törlését.  Az  adathordozhatóság  joga  a  Szolgáltató  nyilvántartásaiban  tárolt
személyes  adatok  hordozhatóságát  jelenti  és  nem  jelenti  az  adatokat  tartalmazó
papíralapú vagy elektronikus dokumentum hordozhatóságát.
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6.7. A tiltakozáshoz való jog

GDPR 21. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján
alapuló  kezelése  ellen,  ideértve  az  említett  rendelkezéseken  alapuló  profilalkotást  is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
az  adatkezelő  bizonyítja,  hogy  az  adatkezelést  olyan  kényszerítő  erejű  jogos  okok
indokolják,  amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel,  jogaival  és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  említett  jogra  legkésőbb  az  érintettel  való  első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell  hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)  Az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől  eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot
műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)  Ha  a  személyes  adatok  kezelésére  a  89.  cikk  (1)  bekezdésének  megfelelően
tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  kerül  sor,  az  érintett
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.”

Az érintett  jogosult  a  Szolgáltatónál  tiltakozni  személyes adtainak kezelése ellen  csak
saját helyzetével kapcsolatos okból az alábbi esetekben:

- a közérdekből, közhatalmi jogosítvány jogalapja vagy a jogos érdek jogalapja szerinti
adatkezelés esetén (mely esetben a Szolgáltató csak akkor kezelheti tovább az adatot, ha
igazolja a Szolgáltató jogos érdekének jogalapját), vagy

- közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez  kapcsolódik  (mely  esetben  az  adat  a
továbbiakban nem kezelhető, hanem törlendő), vagy

-  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  kerül  sor  az
adatkezelésre és nem áll fenn közérdekű okból végzett feladat végrehajtásának jogalapja.
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6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

GDPR 22. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;

b)  meghozatalát  az  adatkezelőre  alkalmazandó  olyan  uniós  vagy  tagállami  jog  teszi
lehetővé,  amely  az  érintett  jogainak  és  szabadságainak,  valamint  jogos  érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében,  ideértve  az  érintettnek  legalább  azt  a  jogát,  hogy  az  adatkezelő  részéről
emberi  beavatkozást  kérjen,  álláspontját  kifejezze,  és  a  döntéssel  szemben  kifogást
nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9.
cikk  (1)  bekezdésében  említett  különleges  kategóriáin,  kivéve,  ha  a  9.  cikk  (2)
bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és
jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.”

A Szolgáltató jogosult automatizált  adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló
döntés megvalósítani, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené, az alábbi esetekben:

a) az érintett és a Szolgáltató közötti  szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;

b)  meghozatalát  a  Szolgáltatóra  alkalmazandó  olyan  uniós  vagy  tagállami  jog  teszi
lehetővé,  amely  az  érintett  jogainak  és  szabadságainak,  valamint  jogos  érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul és 

d) az a)-c) pontok szerinti adatkezelések nem különleges személyes adatra vonatkoznak
(kivéve,  ha  a  különleges  személyes  adat  kezelése  hozzájárulás  alapján  történik  és
jogszabály  ezt  nem  tiltja,  illetve  az  adatkezelést  jogos  közérdek  indokolja  jogszabály
alapján.

6.9. Az érintett jogorvoslati lehetőségei
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6.9.1.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

GDPR 77. cikk „(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban  -,  ha  az  érintett  megítélése  szerint  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok
kezelése megsérti e rendeletet.

(2)  Az a felügyeleti  hatóság,  amelyhez a panaszt  benyújtották,  köteles tájékoztatni  az
ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve
azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.”

6.9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

GDPR 78. cikk „(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok
sérelme  nélkül,  minden  természetes  és  jogi  személy  jogosult  a  hatékony  bírósági
jogorvoslatra  a  felügyeleti  hatóság  rá  vonatkozó,  jogilag  kötelező  erejű  döntésével
szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az 55. vagy 56. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja  az  érintettet  a  77.  cikk  alapján  benyújtott  panasszal  kapcsolatos  eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)  A felügyeleti  hatósággal  szembeni  eljárást  a  felügyeleti  hatóság székhelye  szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban
az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy
döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.”

6.9.3.  Az  adatkezelővel  vagy  az  adatfeldolgozóval  szembeni  hatékony  bírósági
jogorvoslathoz való jog

GDPR 79. cikk „(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok  -  köztük  a  felügyeleti  hatóságnál  történő  panasztételhez  való,  77.  cikk
szerinti jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha
megítélése  szerint  a  személyes  adatainak  e  rendeletnek  nem  megfelelő  kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi  helye szerinti  tagállam bírósága előtt  kell  megindítani.  Az
ilyen  eljárás  megindítható  az  érintett  szokásos  tartózkodási  helye  szerinti  tagállam
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a
közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.”
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6.9.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség

GDPR 82. cikk „(1) Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként
vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy
az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

(2) Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan
kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban
az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be
az  e  rendeletben  meghatározott,  kifejezetten  az  adatfeldolgozókat  terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy
azokkal ellentétesen járt el.

(3)  Az adatkezelő,  illetve az adatfeldolgozó mentesül  az e cikk (2)  bekezdése szerinti
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem
terheli felelősség.

(4)  Ha  több  adatkezelő  vagy  több  adatfeldolgozó  vagy  mind  az  adatkezelő  mind  az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és - a (2) és (3) bekezdés alapján
- felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért,  minden egyes adatkezelő
vagy  adatfeldolgozó  az  érintett  tényleges  kártérítésének  biztosítása  érdekében
egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

(5) Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes
kártérítést  fizetett  az  elszenvedett  kárért,  jogosult  arra,  hogy  az  ugyanazon
adatkezelésben  érintett  többi  adatkezelőtől  vagy  adatfeldolgozótól  visszaigényelje  a
kártérítésnek  azt  a  részét,  amely  megfelel  a  (2)  bekezdésben  megállapított  feltételek
értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

(6) A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt
kell  megindítani,  amely  a  79.  cikk  (2)  bekezdésében  említett  tagállam  joga  szerint
illetékes.”

7. Adatvédelmi incidens

7.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 

GDPR 33. cikk „(1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül,
és  ha  lehetséges,  legkésőbb  72  órával  azután,  hogy  az  adatvédelmi  incidens  a
tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira  és  szabadságaira  nézve.  Ha  a  bejelentés  nem  történik  meg  72  órán  belül,
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(2) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
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(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit
és hozzávetőleges számát;

b)  közölni  kell  az  adatvédelmi  tisztviselő  vagy  a  további  tájékoztatást  nyújtó  egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)  ismertetni  kell  az  adatkezelő  által  az  adatvédelmi  incidens  orvoslására  tett  vagy
tervezett  intézkedéseket,  beleértve  adott  esetben  az  adatvédelmi  incidensből  eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(4) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(5) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket,  feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E
nyilvántartás  lehetővé  teszi,  hogy  a  felügyeleti  hatóság  ellenőrizze  az  e  cikk
követelményeinek való megfelelést.”

7.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

GDPR 34. cikk „(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár
a  természetes  személyek jogaira  és  szabadságaira nézve,  az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett,  az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33.
cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

(3)  Az  érintettet  nem  kell  az  (1)  bekezdésben  említettek  szerint  tájékoztatni,  ha  a
következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által  érintett  adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst  követően olyan további  intézkedéseket  tett,
amelyek  biztosítják,  hogy  az  érintett  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,  az  (1)
bekezdésben említett  magas kockázat  a  továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul
meg;
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c)  a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4)  Ha  az  adatkezelő  még nem értesítette  az  érintettet  az  adatvédelmi  incidensről,  a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3)
bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.”

Az adatvédelmi incidensre az Eht. 156. § és a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a GDPR-től
részben eltérő szabályokat tartalmaz (pl. adatvédelmi incidens bejelentésének határideje,
a  bejelentés  címzettjének  minősülő  felügyeleti  hatóság  illetve  hírközlési  hatóság).  A
Szolgáltató  a  jogszabályi  koherencia  megteremtéséig  az  adatvédelmi  incidens
bejelentésére vonatkozó rövidebb határidőt alkalmazza és a bejelentést mindkét hatóság
felé megteszi.

8. Az adatvédelmi tisztviselő

8.1. A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy

neve: Zsömbör-Gere Gréta

beosztása: irodavezető

elérhetősége: info@telconet.hu

8.2. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:

a)  tájékoztatást  és  szakmai  tanácsot  ad  a  Szolgáltató  alkalmazottai  részére  a  GDPR
valamint egyéb uniós vagy hazai adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel
kapcsolatban,

b) ellenőrzi a GDPR-nak, egyéb uniós vagy hazai rendelkezéseknek való megfelelést, a
jelen  Szabályzatnak  történő  megfelelést,  ennek  keretében  felelős  a  jelen  Szabályzat
elkészítéséért  és  naprakészen  tartásáért,  különös  tekintettel  felelős  a  Szolgáltató
Adatkezelési Nyilvántartásának elkészítéséért és naprakészen tartásáért,

c) ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos feladatkörök kijelölését, részt vesz a Szolgáltató
belső audit tevékenységében, javaslatot tesz a személyes adatvédelemmel kapcsolatos
szabályozásra,  módosításra,  véleményezi  a  szabályozókat  a  személyes  adatvédelem
szempontjából, 

d) szervezi és ellenőrzi az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-
növelését és képzését,

e) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, nyomon követi az
elvégzését;
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e)  együttműködik  és  bármely  kérdésben  konzultációt  folytat  a  Felügyeleti  Hatósággal,
kapcsolattartási pontként szolgál a Felügyeleti Hatóság felé, ennek keretében részt vesz a
Szolgáltató adatvédelmi incidenskezelési tevékenységében.

8.3. Amennyiben a Szolgáltató bármely munkavállalója a Szolgáltató működése körében
adatkezeléssel összefüggően intézkedést igénylő körülményt észlel,  az alábbiak szerint
kell eljárnia: 

a)  Ha  valamely  Érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérelmet  juttat  el  hozzá  vagy  a
Szolgáltatóhoz, köteles értesíteni a társasági adatvédelmi tisztviselőt. 

b) Ha adatvédelmi incidensre utaló eseményt tapasztal vagy ezzel kapcsolatban bármely
más releváns információhoz jut,  haladéktalanul  köteles értesíteni a Szolgáltató legfelső
szintű vezetőjét és köteles továbbítani neki a releváns dokumentumokat és információkat. 

9. Adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok

Az  adatvédelemre  és  az  adatbiztonságra  vonatkozó  jogszabályok  az  ÁSZF  1.5.2.
pontjából, illetve különösen az alábbiak:

- AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2016.  április  27-i  (EU)  2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE
az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról
és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

- 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról (Infotv.)

- 2001.  évi  CVIII.  törvény  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.)

- 2/2015.  (III.  30.)  NMHH  rendelet  az  elektronikus  hírközlési  előfizetői  szerződések
részletes szabályairól (Eszr.)

- 4/2012.  (I.  24.)  NMHH rendelet  a  nyilvános  elektronikus  hírközlési  szolgáltatáshoz
kapcsolódó  adatvédelmi  és  titoktartási  kötelezettségre,  az  adatkezelés  és  a
titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és
integritására,  a  forgalmi  és  számlázási  adatok  kezelésére,  valamint  az
azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról
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- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól.

10. Fogalommeghatározások

- Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, vagy más szervezet, aki vagy amely a
nyilvánosan  elérhető  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  nyújtójával  ilyen
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. (Eht. 188.§ 22.)

- Felhasználó:  az a természetes személy,  jogi személy vagy egyéb szervezet,  amely
használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. (Eht. 188.§ 26.)

- Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-a szerinti üzleti titok. (Eht. 188.§ 109.)

- Személyes  adat:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1.)

- Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1.)

- Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált  vagy nem
automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a
gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel  útján,  összehangolás vagy összekapcsolás,  korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2.)

- Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából (GDPR 4. cikk 3.)

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az  adatkezelő
kijelölésére  vonatkozó  különös  szempontokat  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  is
meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7.)

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR
4. cikk 8.)
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- Címzett:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  az  alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak (GDPR 4. cikk 9.)

- Az  érintett  hozzájárulása:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő
tájékoztatáson alapuló  és  egyértelmű kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  nyilatkozat
vagy  a  megerősítést  félreérthetetlenül  kifejező  cselekedet  útján  jelzi,  hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11.)

- Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi (GDPR 4. cikk 12.)

- Felügyeleti  hatóság:  egy  tagállam  által  az  51.  cikknek  megfelelően  létrehozott
független közhatalmi szerv (GDPR 4. cikk 21.)
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Adatkezelő 

neve:

Adatvédelmi tisztviselő

neve 

Elérhetősége: Elérhetősége:

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

AKNy 

szám

Érintetti 

kategória és 

személyes adat 

kategória

Adatkezelés

célja

Adatkezelés

jogalapja

Adattovábbítás 

célja, jogalapja

Adattovábbítás 

címzettje

Adatkategória 

célzott törlési 

ideje

GDPR 32. cikk (1) bek. 

szerinti  technikai és 

szervezési 

intézkedések általános 

leírása
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MINŐSÉGI MUTATÓK

Minőségi célértékek
Az Internet szolgáltatás minőségét meghatározó minőségi mutatók és célértékek a 345/2004. (XII. 22.) számú, az elektronikus
hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről  szóló Korm. rendeletben foglalt
követelmény rendszer alapján kerültek meghatározásra.

Rendelkezésre állási idő
A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-
ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását.

Rendelkezésre állási idő mérése
Az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont rendelkezésre állása az előfizetői oldalról a kapcsolat felépítésének megkísérlésével
mérhető. A rendelkezésre állás azon időszakok, amelyekben a kapcsolatfelépült, vagy – nem folyamatosan használt kapcsolat
esetén - felépíthető, és a teljes időszakhányadosként határozható meg. A kapcsolat felépültnek tekinthető, ha a magyar és
nemzetközi Internet-szolgáltatók hálózatai a kapcsolaton keresztül elérhetőek. Ezt például az alábbi szerverek elérhetőségével
lehet ellenőrizni ns.nic.hu, ns.sun.com, ns1.cisco.com

Sávszélesség
A mikrohullámú Internet szolgáltatás 64-1024kbit/s sávszélességű hozzáférést biztosíthat a választott előfizetéstől függően.

A garantált le- és feltöltési sebesség
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Az a le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén az esetek
90 %-ában garantál.

Sávszélesség mérése
Az előfizető  számára  adott  pillanatban  rendelkezésére  álló  sávszélesség  mérése  a   http://speedtest..net oldalon  elérhető
szerver-alapú alkalmazással.

Új hozzáférés létesítési idő
Az előfizetői  szerződés létrejöttétől  a szolgáltatás igénybe vételére való rendelkezésre állásig eltelt  időtartam a szolgáltató
nyilvántartása szerint.

Minőségi panasz hibaelhántási ideje
Az esetek 80%-ára: a szolgáltatót  terhelő hibák kijavítási  ideje,  amely a hibafelvételtől  a szolgáltatás megfelelő minőségű
ismételt  rendelkezésre  állásáig  eltelt  megkezdett  órák  száma.  A hibaelhántási  idő  csak  azokra  az  esetekre  vonatkozik,
amelyekben a szolgáltató az előfizetővel az ÁSZF szerinti hibaelhántási feltételekkel szerződik.

Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés, szolgáltatás-kiesés
Ha a szolgáltató szolgáltatási területén az előfizetők 10 %-a egy időben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében.

A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés, szolgáltatás-kiesés
Ha a szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi előfizetője egy időben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében.

Egyéb feltételek
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A szolgáltatás a Szolgáltató által a mikrohullámú szolgáltatásba bevont területeken vehető igénybe, amennyiben a telepítés
technikai feltételei (pl. rálátás a szolgáltató bázisállomásaira) adottak.

Minőségi mutató neve, mértékegysége Célérték Minimál  érték
Új hozzáférés létesítési idő (nap) 30 7
Minőségi panasz hibaelhántási ideje (óra) 24 8
Szolgáltatás rendelkezésre állása (%) 99 99
Szolgáltatás egészét érintő szünetelés (perc/év) 180 540
Az előfizetők minimum 10%-át érintő szünetelés 180 540
Bithiba arány hozzáférési vonalanként n/a n/a

Garantált le és feltöltési sebességek:

Csomag
Maximum
letöltési

sebesség

Maximum
feltöltési

sebesség

Garantált letöltési
sebesség

Garantált
feltöltési

sebesség

5/1Mbit 5 Mbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s 512 kbit/s

10/2Mbit 10 Mbit/s 1 Mbit/s 4 Mbit/s 1 Mbit/s

Csomag
Maximum
letöltési

sebesség

Maximum
feltöltési

sebesség

Garantált letöltési
sebesség

Garantált
feltöltési

sebesség

10/10 Mbit 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

20/20 Mbit 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s
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