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Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról 

 
 
A következő módosításokat tettük a 2018. június 01-jétől hatályos kábeltelevízió és internet szolgáltatásunk Általános Szerződési 
Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF). 
 
A módosítások szükségességének okai: 
 
A módosítások indokául jogszabályváltozás illetve az időközben felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti 
folyamatokban, körülményekben és műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások szolgálnak. A 2018.05.25-től 
közvetlenül alkalmazandó GDPR /(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)/ tartalmának való megfelelés érdekében 
kerül sor a módosításra. 
 
Mindezek alapján 2018. év június hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek 
legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:  

- pontosításra kerülnek mindkét szolgáltatás ÁSzF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 1.5.2., 
10.2.2. és 10.2.3. pontok), 

- az ÁSzF-ek 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való 
megfelelés érdekében, 

- kábeltelevíziós ÁSzF 4. sz. mellékletei szerinti kínált csatornák szerepeltetésének a Társaságunk által vállalt időpontja. 
- Csatornák változásai: 

o Fox és EuroSport News csatorna megszűnt, 
o Chili TV csatorna neve LiChi TV-re változott, 
o DaVinci Learning csatorna neve DaVinci TV-re változott, 
o SpilerTV csatorna neve Spiler1 TV-re változott, 
o RTS Sat csatorna helyett a műsorszolgáltató a RTS Svet csatornát osztja el. 

 
 
A Szarvasi Általános Informatikai Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és 
azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szarvasnet.hu weboldalon.  
 
 
A változások részletes leírása, az ÁSZF-ben történt módosítások: 
(A könnyebb átláthatóság kedvéért a változások félkövéren szedve.) 
 

 
 

Internet hozzáférés (ellátás) 
 
 

Törzsdokumentum 
 
 
… 
1.5.2. 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, 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,  

http://www.szarvasnet.hu/
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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.). 
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 2017.10.24. 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 
2017.10.24. 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.). 
s) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
 
… 
 
10.2.2. A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az 5. sz. melléklet szerinti időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti. 
 
10.2.3. A Szolgáltató az Előfizető adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak az 5. sz. melléklet szerint teljesíthet. 
 
… 
 
 

5. sz. melléklet 
 
5. sz. melléklet átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében 
 
 
 

Vezetékes műsorjel elosztás 
 
 

Törzsdokumentum 
 
… 
1.5.2. 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, 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.),  
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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.). 
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 2017.10.24. 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 
2017.10.24. 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.). 
s) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
 
… 
 
10.2.2. A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az 5. sz. melléklet szerinti időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti. 
 
10.2.3. A Szolgáltató az Előfizető adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak az 5. sz. melléklet szerint teljesíthet. 
 
… 
 
 

4. sz. melléklet 
 
 
 
… 
 

ALAP PROGRAMCSOMAG (A2) 
 
Más programcsomag megrendelése nélkül is előfizethető. Az Alap programcsomag teljes műsorkínálata csak HD adások vételére alkalmas Set-Top Box vagy DVB-C 
tunerrel rendelkező televízió készülékkel fogható. 
 

Ssz. Műsor neve nyelve jellege 

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

1-18. Minimál programcsomag (A1) 

1.  Digi Sport 1 magyar sport 2018.08.31. 

2.  Viasat 6 magyar filmek, magazinműsorok 2018.08.31. 

3.  RTLII magyar magazinm., riportok, filmek  2018.08.31. 

4.  1Music Channel magyar zene 2018.08.31. 

5.  Digi Sport 2 magyar sport 2018.08.31. 

6.  M3 magyar archív műsorok 2018.08.31. 

7.  Life Network magyar magazin 2018.08.31. 

8.  National Geograghic magyar természet és dokumentum filmek 2018.08.31. 

9.  Story4 magyar filmek, sorozatok 2018.08.31. 

10.  AXN magyar filmek, sorozatok 2018.08.31. 

11.  Duna World magyar közszolgálati műsorok 2018.08.31. 

12.  Paramount Channel magyar filmek 2018.08.31. 

13.  Sky News angol  hírek, politika, üzlet 2018.08.31. 

14.  Film+ magyar filmek, sorozatok 2018.08.31. 

15.  Sorozat+ magyar sorozatok, magazin 2018.08.31. 
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Ssz. Műsor neve nyelve jellege 

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

16.  Discovery Channel magyar természet-,tudomány-,techn. filmek 2018.08.31. 

17.  TLC magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 

18.  Viasat 3 magyar hírek, magazinm., riportok, filmek  2018.08.31. 

19.  ID magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 

20.  Spíler1 TV magyar sport 2018.08.31. 

21.  Comedy Central magyar vígjáték sorozatok 2018.08.31. 

22.  Animal Planet magyar természetfilmek, állatfilmek 2018.08.31. 

23.  Mezzo francia komolyzene, jazz, folk, tánc 2018.08.31. 

24.  Digi Sport 3 magyar sport 2018.08.31. 

25.  Eurosport magyar sport 2018.08.31. 

26.  Minimax magyar rajz-, és gyermekfilmek 2018.08.31. 

27.  Sport 1 magyar sport 2018.08.31. 

28.  Sport 2 magyar sport 2018.08.31. 

29.  Ozone Network magyar magazin 2018.08.31. 

30.  SlágerTV magyar magyar nóta, mulatós zene 2018.08.31. 

31.  F&H magyar horgászat, vadászat 2018.08.31. 

32.  Magyar ATV magyar riportok, filmek, magazinműsorok 2018.08.31. 

33.  Echo TV magyar gazdasági, közéleti és információs m. 2018.08.31. 

34.  Spektrum magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 

35.  Filmmánia magyar filmek 2018.08.31. 

36.  Travel Channel magyar utazás 2018.08.31. 

37.  Hír TV magyar hírek 2018.08.31. 

38.  FEM3 magyar filmsorozatok 2018.08.31. 

39.  Izaura TV magyar filmsorozatok 2018.08.31. 

40.  Zenebutik magyar zene 2018.08.31. 

41.  RTL német hírek, magazinm., riportok, filmek  2018.08.31. 

42.  SuperTV2  magyar filmek, magazinműsorok 2018.08.31. 

43.  Prime magyar filmek, sorozatok 2018.08.31. 

44.  Mozi+ magyar filmek 2018.08.31. 

45.  Humor+ magyar vígjáték sorozatok 2018.08.31. 

46.  Kiwi TV magyar gyermekműsorok 2018.08.31. 

47.  LiChi TV magyar gasztronómia 2018.08.31. 

48.  Story5 magyar filmek, sorozatok 2018.08.31. 

49.  Galaxy magyar filmek, sorozatok 2018.08.31. 
 
… 
 

DIGITÁLIS ISMERETTERJESZTŐ HD PROGRAMCSOMAG (D4) 
 
Az ISMERETTERJESZTŐ HD programcsomag csak HD adások vételére alkalmas 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.  Discovery Science angol tudomány világa 2018.08.31. 

2.  DTX angol ismeretterjesztő 2018.08.31. 

3.  Discovery HD Showcase magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 
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4.  Discovery Science HD magyar/angol ismeretterjesztő 2018.08.31. 

5.  Animal Planet HD magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 

6.  DaVinci TV magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 

7.  ID HD magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 

8.  National Geographic HD magyar természettudomány 2018.08.31. 

9.  National Geographic Wild HD magyar természettudomány 2018.08.31. 

10.  The History Channel HD magyar ismeretterjesztő 2018.08.31. 
 
… 
 

DIGITÁLIS NYELVI PROGRAMCSOMAG (D8) 
 
A DIGITÁLIS BŐVÍTETT 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.  RTR Planeta orosz hírek, filmek, magazin 2018.08.31. 

2.  Channel One Russia orosz hírek, filmek, magazin 2018.08.31. 

3.  Al Jazeera angol hírek 2018.08.31. 

4.  RTP International portugál szórakoztató 2018.08.31. 

5.  Román TV román filmek, hírek, magazinok 2018.08.31. 

6.  RTS Svet szerb közszolgálati 2018.08.31. 

7.  CCTV kínai hírek, filmek, magazin 2018.08.31. 

8.  TVP Polonia lengyel hírek, filmek, magazin 2018.08.31. 

9.  Deutsche Welle német hírek 2018.08.31. 

10.  VOX német hírek, magazinm., riportok 2018.08.31. 

11.  RTL 2 német riportok, filmek, magazinműsorok 2018.08.31. 

12.  ARD német hírek, magazinm., riportok, filmek  2018.08.31. 

13.  Pro7 német hírek, magazinm., riportok, filmek  2018.08.31. 

14.  Sat1 német hírek, magazinm., riportok, filmek  2018.08.31. 

15.  3Sat német hírek, filmek, magazin 2018.08.31. 

16.  Pax TV magyar vallási, kulturális 2018.08.31. 

17.  RAI 1 olasz hírek, magazinm., riportok, filmek  2018.08.31. 

18.  TV5 Monde francia közszolgálati 2018.08.31. 

19.  TVE spanyol közszolgálati 2018.08.31. 

20.  ORF2 német hírek, időjárás 2018.08.31. 
 
… 
 
 

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.  Kiwi TV magyar gyerekműsorok 2018.08.31. 

2.  LiChi TV magyar gasztronómia 2018.08.31. 

3.  Izaura TV magyar sorozatok 2018.08.31. 
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Ssz. Műsor neve nyelve jellege 

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

4.  FEM3 magyar sorozatok, magazin 2018.08.31. 

5.  Zenebutik magyar zene 2018.08.31. 
 
… 
 
 

5. sz. melléklet 
 
5. sz. melléklet átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében 
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