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Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról 

 
 
A következő módosításokat tettük a 2016. augusztus 6-tól hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási) 
szolgáltatásaunk Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF). 
 
A módosítások szükségességének okai: 
 
A módosításra a 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek való teljeskörű megfelelést célzó pontosítási igények miatt került sor, a 
hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében. További indokul szolgálnak az üzleti folyamatokban és körülményekben, 
továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások, csatornanév változások, illetve további pontosítási igények. A 
módosítások nem járnak díjváltozással. 
 
Mindezek alapján a szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az 
alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak (Törzsdokumentum 1.5, 5.2.1., 5.2.4., 9.10., 9.12-13., 12.3.3., 12.3.6. pontjai, 4. 
sz. melléklet, 2. sz. melléklet): 
 

• Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom 
korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá 
megvalósításának módjai (Törzsdokumentum); 

• Az előfizetői szerződés időtartama (Törzsdokumentum); 
• A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei (Törzsdokumentum); 
• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 

elérhetőségének frissítése (2. sz. melléklet); 
• Az Universal Channel 2016. 08. 22-vel megszűnik (4. sz. melléklet); 
• A 2016. évi nyári olimpiai játékok idejére az Információs csatornán lesz elérhető az M5 közszolgálati csatorna (4. sz. 

melléklet); 
• A 2016. évi nyári olimpiai játékok után a 2016. 08. 22-vel megszűnő Universal Channel helyén lesz elérhető az M5 

közszolgálati csatorna (4. sz. melléklet); 
• A Digitális Közszolgálati (D9) és Digitális Mix (D13) Programcsomagba bekerül az M5 csatorna (4. sz. melléklet); 
• A FEM3 csatorna neve Prime-ra változik (4. sz. melléklet); 
• A PRO4 csatorna neve Mozi+-ra változik (4. sz. melléklet); 

 
 
A változások részletes leírása, az ÁSZF-ben történt módosítások: 
(A könnyebb átláthatóság kedvéért a változások félkövéren szedve.) 
 
 

 
 

Televízió és rádió műsorelosztás 
 
 

Törzsdokumentum 
 
… 
1.5. Az általános szerződési feltételek elérhetősége 
 
1.5.1. A Szolgáltató az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján teszi hozzáférhetővé. 
A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, vagy az előfizető kérésére nyomtatott 
formában bocsátja előfizetői számára rendelkezésre. 
… 
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5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom 
korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá megvalósításának 
módjai 
 
5.2.1. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek 
csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető értesítésével a következő esetekben jogosult: 
a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető 
az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel 
rendelkező végberendezést csatlakoztatott, 
b) a szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 
továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, 
c) az Előfizetőnek a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt - 
de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása 
céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot, 
d) az Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a 
kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja, 
e) a Szolgáltató rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a szerződés megkötése vagy 
szolgáltatás igénybe vétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában 
megtévesztette. 
Az a)-c) pont szerinti esetekben a Szolgáltató a korlátozás legkorábbi időpontját legalább 3 nappal megelőzően értesíti az 
Előfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a korlátozásra mely időpontot követően kerülhet sor. A d)-e) pont szerinti esetben a 
korlátozásra az Előfizető egyidejű értesítésével kerülhet sor. 
… 
 
5.2.4. Ha az Előfizető az 5.2.1. pont szerinti korlátozás okát megszünteti és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást 
szerez, a Szolgáltató köteles a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. 
 
Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést felmondja, és arról a Szolgáltató a 
korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a 
Szolgáltató - az Előfizető ellentétes nyilatkozata hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja. 
 
A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltatót kötbérfizetési kötelezettség terheli a 7.5. pont szerint. 
A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a 4. sz. mellékletben feltüntetett díjat számít fel. 
Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést felmondja, és erről a Szolgáltató 
legkésőbb a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés megszüntetésében 
közösen megegyeznek, a Szolgáltató - az Előfizető ellentétes nyilatkozatának hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés 
megszűnéséig fenntartja. 
… 
 
9. Az előfizetői szerződés időtartama 
 
9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik 
a) a határozott idő leteltével, amennyiben a felek az egyedi előfizetői szerződésben eltérően nem állapodtak meg, 
b) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  
c) a természetes személy Előfizető halála esetén,  
d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 
e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes programcsomagokat, Prémium műsorokat, értéknövelt 
és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a 
Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 
f) a Szolgáltató valamennyi, vagy egyes szolgáltatási területekre vonatkozó szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, 
g) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel, hogy a ráutaló magatartással 
kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést 
kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik 
meg a felek, 
h) a Szolgáltató általi és az Előfizető szerződésszegése miatti felmondás esetén 
- a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése címén történő felmondás 8 nap határidővel, 
- a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti felmondás 30 napos felmondási idővel, 
- a Szolgáltató által másik szolgáltató kérelmére az a)-b) pont szerinti körülmény bekövetkeztekori felmondás, 
i) az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás esetén 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő 
eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani, 
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- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a 
felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát 
hárított el, 
- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2./2015.(III.30.) 
NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe ütközően módosítja, 
- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői 
szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) 
bekezdésébe ütközően módosítja,j) az Előfizető vagy a Szolgáltató általi rendes felmondás esetén 
- Előfizető felmondása esetén 8 napos felmondási idővel,  
- az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással a 12.1.2. pont szerint. 
- Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel, 
k) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt 
lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői 
szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik, 
l) ha az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén a Szolgáltató az előfizetői szerződés 
teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, az Előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől 
számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. 
 
9.12. A határozott idejű szerződés felmondására a Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult: 
 
9.12.1. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést legfeljebb 8 nap felmondási idővel 
felmondással mondhatja fel, ha 
..... 
 
 
9.12.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően egyoldalúan 
módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon 
belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az 
Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból 
eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás 
a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől 
nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje 
legfeljebb 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől a felmondási idő 
lejártáig jogosult felszámítani. 
 
9.13. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor vagy módosításakor a Szolgáltató által közzétett ajánlat alapján 
határozott időtartamú szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg és így olyan feltételes kedvezményt 
vett igénybe, amelyet a Szolgáltató az ajánlatban (akcióban) megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelező szerződéses 
időtartamhoz kötött, abban az esetben ezen időszak alatt az Előfizető a feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben: 
..... 
 
 
12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei 
12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 
 
12.3.3. A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a 
jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően, 
annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki.  
 
Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha 
a) 10.000,- Ft-nál nem magasabb havi előfizetési díj esetén, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési 
díjának megfelelő összeget,  
b) havi előfizetési díj hiányában vagy 10.000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén, ha a díjtartozás összege nem haladja meg 
a 10.000 Ft-ot, vagy  
c) ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez 
kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a 
szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti. 
A Szolgáltató köteles az Előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani. 
… 
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12.3.6. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben, vagy amennyiben az előfizetői 
szerződésben az Előfizető hozzájárult, olyan elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles megküldeni, amelynek 
kézbesítése hitelt érdemlően igazolható, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás 
sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető ilyen módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez 
utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a szerződés felmondásáról az Eht. 144. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb módon is 
értesítheti. 
 

2. sz. melléklet 
 
… 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 
Postacím: 5601 Békéscsaba, PF: 284. 
Telefon: +36 66 546 150, +36 66 546 151, Telefax: +36 66 546 140 
E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu 
… 
 
 
 

4. sz. melléklet 
 
 

MINIMÁL PROGRAMCSOMAG (A1) 
 
Más programcsomag megrendelése nélkül is előfizethető. Nem rendelhető mellé HD tartalmú programcsomag. 
 

Ssz. Műsor neve nyelve jellege frekvencia (csatorna) 
[MHz] 

A csatorna Szolgáltató 
által vállalt 
terjesztésének időpontja  
(év, hó, napig) 

1.  Kossuth rádió magyar közszolgálati rádió 102,0 határozatlan 

2.  Petőfi rádió magyar közszolgálati rádió 102,5 határozatlan 

3.  Bartók rádió magyar közszolgálati rádió 104,0 határozatlan 

4.  Class FM rádió magyar kereskedelmi rádió 101,0 2016.09.30. 

5.  Dankó rádió magyar magyar nóta, operett 103,0 2016.09.30. 

6.  M4 Sport magyar közszolgálati műsorok, sport 127,25 (A3) határozatlan 

7.  TV2 magyar hírek, magazinm., riportok, filmek 135,25 (A4) 2016.09.30. 

8.  Universal Channel magyar filmcsatorna 143,25 (A5) 2016.08.22. 

 M5 magyar közszolgálati 143,25 (A5) 2016.08.23-
határozatlan 

9.  M5 (Információs csatorna 
helyén) magyar helyi hírek, információk 151,25 (A6) 2016.08.22. 

10.  H!T Music magyar zene 159,25 (A7) 2016.09.30. 

11.  Duna TV magyar közszolgálati műsorok 167,25 (A8) határozatlan 

12.  M2 / PetőfiTV magyar közszolgálati műsorok 175,25 (C5) határozatlan 

13.  M1 magyar közszolgálati műsorok 183,25 (O7) határozatlan 

14.  Szarvasi Kábeltelevízió magyar 
regionális műsorok, képújság hirdetések 
(alatta a H!T Music csatorna hangja 
hallható) 

191,25 (O8) 2016.09.30. 

15.  Videokrónika magyar helyi csatorna 199,25 (O9) 2016.09.30. 

16.  Nickelodeon magyar mese 207,25 (O10) 2016.09.30. 

17.  Körös TV magyar helyi csatorna 215,25 (O11) 2016.09.30. 

18.  RTL Klub magyar hírek, magazinm., riportok, filmek 224,25 (C22.) 2016.09.30. 
 
 
 

DIGITÁLIS KÖZSZOLGÁLATI PROGRAMCSOMAG (D9) 
 
A KÖZSZOLGÁLATI programcsomag csak digitális Set-Top Box vagy DVB-C tunerrel rendelkező televízió készülékek esetén CA modul segítségével fogható. A 
HD jelzésű csatornák csak HD adások vételére alkalmas Set-Top Box vagy DVB-C tunerrel rendelkező televízió készülékek esetén CA modul segítségével fogható. 
Más programcsomag megrendelése nélkül is előfizethető. 
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Ssz. Műsor neve nyelve jellege 

A csatorna Szolgáltató 
által vállalt 
terjesztésének időpontja  
(év, hó, napig) 

1.  M1 magyar közszolgálati műsorok határozatlan 

2.  M2 / PetőfiTV magyar közszolgálati műsorok határozatlan 

3.  Duna magyar közszolgálati műsorok határozatlan 

4.  M4 Sport magyar közszolgálati műsorok, sport határozatlan 

5.  Duna World magyar közszolgálati műsorok 2016.09.30. 

6.  M5 magyar közszolgálati műsorok határozatlan 

7.  Kossuth rádió magyar közszolgálati határozatlan 

8.  Petőfi rádió magyar közszolgálati határozatlan 

9.  Bartók rádió magyar közszolgálati határozatlan 
 

DIGITÁLIS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMCSOMAG (D10) 
 
A DIGITÁLIS SZÓRAKOZTATÓ programcsomag csak digitális Set-Top Box vagy DVB-C tunerrel rendelkező televízió készülékek esetén CA modul segítségével 
fogható 
Az előfizetés feltétele a Minimál, az ALAP, a DIGITÁLIS MIX vagy a DIGITÁLIS KÖZSZOLGÁLATI programcsomagra való előfizetés. 
 

Ssz. Műsor neve nyelve jellege 

A csatorna Szolgáltató 
által vállalt 
terjesztésének időpontja  
(év, hó, napig) 

1.  Super TV2 magyar magazin, szórakoztató műsorok 2016.09.30. 

2.  Prime magyar sorozatok, magazin 2016.09.30. 

3.  Mozi+ magyar magazin, szórakoztató műsorok 2016.09.30. 

4.  TV2 magyar hírek, magazinm., riportok, filmek 2016.09.30. 
 
 
 

Internet hozzáférés (ellátás) 
 

 
 

Törzsdokumentum 
 
… 
1.5. Az általános szerződési feltételek elérhetősége 
 
1.5.1. A Szolgáltató az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján teszi hozzáférhetővé. 
A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, vagy az előfizető kérésére nyomtatott 
formában bocsátja előfizetői számára rendelkezésre. 
… 
 
 
5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom 
korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá megvalósításának 
módjai 
 
5.2.1. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek 
csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető értesítésével a következő esetekben jogosult: 
a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető 
az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel 
rendelkező végberendezést csatlakoztatott, 
b) a szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 
továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, 
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c) az Előfizetőnek a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt - 
de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása 
céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot, 
d) az Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a 
kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja, 
e) a Szolgáltató rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a szerződés megkötése vagy 
szolgáltatás igénybe vétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában 
megtévesztette. 
Az a)-c) pont szerinti esetekben a Szolgáltató a korlátozás legkorábbi időpontját legalább 3 nappal megelőzően értesíti az 
Előfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a korlátozásra mely időpontot követően kerülhet sor. A d)-e) pont szerinti esetben a 
korlátozásra az Előfizető egyidejű értesítésével kerülhet sor. 
… 
 
5.2.4. Ha az Előfizető az 5.2.1. pont szerinti korlátozás okát megszünteti és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást 
szerez, a Szolgáltató köteles a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. 
 
Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést felmondja, és arról a Szolgáltató a 
korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a 
Szolgáltató - az Előfizető ellentétes nyilatkozata hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja. 
 
A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltatót kötbérfizetési kötelezettség terheli a 7.5. pont szerint. 
A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a 4. sz. mellékletben feltüntetett díjat számít fel. 
Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést felmondja, és erről a Szolgáltató 
legkésőbb a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés megszüntetésében 
közösen megegyeznek, a Szolgáltató - az Előfizető ellentétes nyilatkozatának hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés 
megszűnéséig fenntartja. 
… 
 
9. Az előfizetői szerződés időtartama 
 
9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik 
a) a határozott idő leteltével, amennyiben a felek az egyedi előfizetői szerződésben eltérően nem állapodtak meg, 
b) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  
c) a természetes személy Előfizető halála esetén,  
d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 
e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes programcsomagokat, Prémium műsorokat, értéknövelt 
és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a 
Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 
f) a Szolgáltató valamennyi, vagy egyes szolgáltatási területekre vonatkozó szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, 
g) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel, hogy a ráutaló magatartással 
kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést 
kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik 
meg a felek, 
h) a Szolgáltató általi és az Előfizető szerződésszegése miatti felmondás esetén 
- a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése címén történő felmondás 8 nap határidővel, 
- a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti felmondás 30 napos felmondási idővel, 
- a Szolgáltató által másik szolgáltató kérelmére az a)-b) pont szerinti körülmény bekövetkeztekori felmondás, 
i) az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás esetén 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő 
eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani, 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a 
felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát 
hárított el, 
- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2./2015.(III.30.) 
NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe ütközően módosítja, 
- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői 
szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) 
bekezdésébe ütközően módosítja,j) az Előfizető vagy a Szolgáltató általi rendes felmondás esetén 
- Előfizető felmondása esetén 8 napos felmondási idővel,  
- az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással a 12.1.2. pont szerint. 
- Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel, 
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k) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt 
lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői 
szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik, 
l) ha az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén a Szolgáltató az előfizetői szerződés 
teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, az Előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől 
számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. 
 
9.12. A határozott idejű szerződés felmondására a Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult: 
 
9.12.1. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést legfeljebb 8 nap felmondási idővel 
felmondással mondhatja fel, ha 
..... 
 
 
9.12.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően egyoldalúan 
módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon 
belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az 
Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból 
eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás 
a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől 
nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje 
legfeljebb 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől a felmondási idő 
lejártáig jogosult felszámítani. 
 
9.13. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor vagy módosításakor a Szolgáltató által közzétett ajánlat alapján 
határozott időtartamú szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg és így olyan feltételes kedvezményt 
vett igénybe, amelyet a Szolgáltató az ajánlatban (akcióban) megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelező szerződéses 
időtartamhoz kötött, abban az esetben ezen időszak alatt az Előfizető a feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben: 
..... 
 
 
12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei 
12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 
 
12.3.3. A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a 
jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően, 
annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki.  
 
Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha 
a) 10.000,- Ft-nál nem magasabb havi előfizetési díj esetén, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési 
díjának megfelelő összeget,  
b) havi előfizetési díj hiányában vagy 10.000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén, ha a díjtartozás összege nem haladja meg 
a 10.000 Ft-ot, vagy  
c) ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez 
kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a 
szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti. 
A Szolgáltató köteles az Előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani. 
… 
 
 
12.3.6. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben, vagy amennyiben az előfizetői 
szerződésben az Előfizető hozzájárult, olyan elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles megküldeni, amelynek 
kézbesítése hitelt érdemlően igazolható, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás 
sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető ilyen módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez 
utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a szerződés felmondásáról az Eht. 144. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb módon is 
értesítheti. 
 
 

2. sz. melléklet 
 
… 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 
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E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu 
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Szarvas, 2016. július 5. 
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Sinkovics Mihály 
ügyvezető igazgató 


