
N Y I L AT K O Z AT
Alulírott ............................................................................................................... 

kijelentem,

hogy a NET-TV Zrt.-vel hírközlési szolgáltatásra vonatkozó egyedi előfi zetői szerződés megkötése során kis- és középvállalkozásként az egyéni előfi zetőre vonatkozó 
szabályok alkalmazását kértem, továbbá hogy a szolgáltató ezen választásomat megelőzően részletesen tájékoztatott a választásomat érintő előnyöket és hátrányokat is 
bemutató módon. Elismerem továbbá, hogy az egyéni előfi zetői minőség alapján a szolgáltató ÁSZF-ének alkalmazható pontjaira vonatkozó tájékoztatást is átvettem a 
döntésemet megelőzően.

Kelt: ..............................................................., 201..... . ........................... hó ................ napján

          ......................................................
                       előfi zető aláírása

2.1.1.2.9. A Szolgáltató az előfi zetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfi zetői szerződés megkötésére irányuló 
teljeskörű ajánlat (igény) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévők között az Ajánlattevő erre irányuló ajánlatáról való 
tudomásszerzést követően - amennyiben szükséges és a szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor - haladéktalanul, 
de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül a 
szerződéses ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevőt arról, hogy

a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi előfi zetői szerződést átadja, 
megküldi, vagy távollévők között szóban kötött szerződés esetén az általa írásba foglalt szerződést hozzáférhetővé teszi, 
vagy
b) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában a 2.3.1. pontban foglalt időpontig nem tudja biztosítani, de 
az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség 
teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől 
számított 3 hónapot vagy
c) az ajánlatot elutasítja.

2.1.1.2.10. Amennyiben a Szolgáltató a 2.1.1.2.8. pont szerinti felmérést követően vagy saját nyilvántartása alapján megállapítja, 
hogy az előfi zetői hozzáférési pont létesítésére az igénybejelentés idejétől kezdődő 15 napon belül, vagy az Ajánlattevő 
által kért későbbi, de legfeljebb 3 hónapon belüli időpontban képes, az igénybejelentés alapján írásban megteszi normál 
csatlakozási feltételek (lásd 2.3.5. pont) esetén az előfi zetői szerződés megkötésére vonatkozó aláírt ajánlatát, illetve nem 
normál csatlakozási feltételek esetén megfelelő indoklással nyilatkozik a hozzáférési pont létesítés egyedi díjkalkuláción alapuló 
vállalásának költségéről és annak fi zetési feltételeiről. 
2.1.1.2.12. A Szolgáltató jogosult az igénybejelentést nyilvántartásából törölni, ha az Ajánlattevő a belépési díjat, vagy nem 
normál csatlakozási feltételek esetén az egyedi díjkalkuláció szerinti összeget nem fi zeti meg, vagy ha a részére levélben 
megküldött ajánlatot a Szolgáltatónak a levélben megadott, de legfeljebb 15 napos határidőn  belül annak elfogadásáról 
nyilatkozva nem küldi vissza.
2.1.1.3.1. A 2.1.1.2. pont szerinti ajánlattételi és -elfogadási eljárás alapján az előfi zetői szerződés az alábbi időpontban jön létre:

a) jelenlévők között - különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerződéses jognyilatkozatok esetében - az egyedi 
előfi zetői szerződés aláírásával, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett 
elfogadással,
b) írásban a Szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt egyedi előfi zetői szerződés megküldése, 
illetve hozzáférhetővé tétel időpontjában, a c) pontban foglalt esetet kivéve,
c) amennyiben a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplő szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség 
hiányában a szolgáltató a 2.3.1. pontban foglalt időpontig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot a 2.1.1.2.9. b) pont 
szerint elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott időpont Előfi zető általi 
elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével,
d) távollévők között szóban (telefonon) tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással,
e) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával.

2.1.1.3.2. Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) 
kötött előfi zetői szerződés írásba foglalt (írásban megkötött) szerződésnek minősül. Az iktatott szerződést a Szolgáltató az 
iktatástól számított 5 napon belül köteles az Előfi zetőnek elektronikus levélben (e-mail) megküldeni, vagy az iktatott szerződés 
hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni és amely esetben ezen 
megküldés vagy hozzáférés megadása időpontjában jön létre az előfi zetői szerződés.
2.1.1.3.4. Ha a felek az előfi zetői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az 
egyedi előfi zetői szerződést írásban, az ÁSZF-et pedig az Előfi zető kérése és választása alapján az általa igényelt módon és 
formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon 
történő szerződéskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az Előfi zetőt az ÁSZF elérhetőségéről.
2.1.2.5. Az Előfi zető szolgáltatás nyújtásának megkezdésére megjelölt határidőn belül – a távollévők között szóban megkötött 
szerződés kivételével – nem jogosult elállni. Az Előfi zető jogszerűtlen elállása esetén az Előfi zető hátrányos jogkövetkezményként 
köteles a Szolgáltatónak az 4. sz. mellékletben megjelölt elállási díjat, valamint – ha az előfi zetői hozzáférési pont már kiépítésre 
került - az előfi zetői hozzáférési pont megszüntetésével kapcsolatos és 4. sz. melléklet szerinti kiszállási díjat is megfi zetni. Az 
Előfi zető jogszerűtlen elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján 
befi zetett díjakat – az elállási díjjal, illetve a kiszállási díjjal csökkentett összegben – legfeljebb az elállást követő 30 napon belül 
visszatéríteni az Előfi zető számára, az Előfi zető pedig legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltató által részére átadott 
eszközöket a Szolgáltatónak átadni.
2.1.2.6. Ha a Szolgáltató az előfi zetői szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt túllépi, 
akkor az előfi zetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az Előfi zető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények 
nélkül elállni. Az Előfi zető elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés 
alapján befi zetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az Előfi zető számára, az Előfi zető pedig 
egyidejűleg köteles a szolgáltató által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni.
2.2.1. Az előfi zetői szerződéskötéshez szükséges adatok azonosak az egyedi előfi zetői szerződésben rögzítésre kerülő alábbi 
előfi zetői adatokkal: 

a) személyes adatok:
aa) az előfi zető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,
ab) az előfi zetői hozzáférési pont helye, csatlakozó berendezések darabszáma,
ac) az előfi zető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
ad) egyéni előfi zető esetén az előfi zető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje,
ae) korlátozottan cselekvőképes előfi zető esetén az utólag fi zetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfi zetői 
szerződésben a törvényes képviselő aa), ac)-ad) pont szerinti adatai,
af) nem egyéni előfi zető esetén az előfi zető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, 
ag) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefon, telefax, e-mail),

b) a szerződés tárgyát képező előfi zetői szolgáltatás,
c) a szolgáltatás megkezdésének határideje,
d) a díjfi zetés módja, pénzintézeti úton történő fi zetés esetén az előfi zető pénzforgalmi számlaszáma,
e) az előfi zetői szerződés hatálybalépése, időtartama,
f) Ajánlattevő előfi zetői minősége (egyéni vagy üzleti),
g) nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról,
h) kis- és középvállalkozásnak minősülő Ajánlattevő esetén az egyéni előfi zetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban 
történő alkalmazásának igénylése,
i) elektronikus számlázás esetén az Előfi zető e-mail címe.

5.1. Az előfi zetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfi zető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, 
a díjfi zetéshez kötött szünetelés esetei, és a fi zetendő díj mértéke
5.1.1. A szolgáltatás szünetelhet

a) Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy
b) az Előfi zető kérésére, vagy
c) mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis major), vagy
d) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében (így különösen 
terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) a jogszabályok által előírt módon,
e) a Médiatanács határozata alapján,
f) az ÁSZF 5.1.6. pontjában megjelölt esetekben.

5.1.2. A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása (rendszeres 
vagy rendkívüli) miatt – amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre – 
átmenetileg szünetelhet és mely szüneteltetés naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. A tervezett szüneteltetésről 
a Szolgáltató az Előfi zetőket annak megkezdése előtt legalább 15 nappal megelőzően értesíti. 
A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése miatti időtartam, de maximum havonta 16 óra a rendelkezésre 
állás időalapjába nem számít bele. Az ÁSZF vonatkozásában rendszeres karbantartásnak minősül a Szolgáltató által saját 
hatáskörében előre meghatározott olyan tervszerű, hibamegelőző tevékenység, mely havonta a 16 óra időtartamot nem haladja 
meg. A Szolgáltató a rendszeres karbantartást minden hónap első keddjén 00:00-12:00 közötti időtartamban végzi. Az ÁSZF-
ben megjelölt időponttól és időtartamtól eltérő rendszeres karbantartás esetén a Szolgáltató az Előfi zetőket a tevékenység 
megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban értesíti.
Ha a szolgáltatást a Szolgáltató a 5.1.1.a), c), d), e) és f) pont alapján – kivéve a rendszeres karbantartás esetét – 48 óráig 
szünetelteti, a szüneteltetés idejére az Előfi zetőt díjfi zetési kötelezettség nem terheli. Ha a szünetelés egy adott naptári 
hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfi zetési díjat.
A Szolgáltató a hálózat karbantartását a szolgáltatásminőség Szolgáltató általi ellenőrzésének adatai vagy az Előfi zető 
megalapozott bejelentése alapján végzi, amennyiben a hálózat vagy annak része állapota miatt a karbantartás szükséges, 
továbbá a Szolgáltató a rendszeres karbantartás keretén belül általános ellenőrzést is végez a hírközlő hálózaton. 
Jelen pont, valamint az ÁSZF vonatkozásában rendszeres karbantartás a szolgáltató által időszakonként visszatérően 
meghatározott és az előfi zetőkkel legalább 30 nappal korábban közölt időpontban és időtartamban, a szolgáltatásnak az ÁSZF-
ben meghatározott minőségi célértékei fenntartása, a távközlési hálózat műszaki állapotának fenntartása vagy fejlesztése 
érdekében végzett tevékenység, rendkívüli karbantartás a hibaelhárításon és rendszeres karbantartáson kívül végzett munkálat.
5.1.3. A Szolgáltató a szolgáltatást az Előfi zető kérésére szünetelteti a jelen pont rendelkezései szerint. Az Előfi zető a szolgáltatás 
szüneteltetését írásban, az esedékes előfi zetési díjak megfi zetése mellett, legalább 5 munkanappal a szünetelés kért kezdő 
időpontja előtt, a tárgyhónapot követő hónap elsejétől kezdődően kérheti a 4. sz. mellékletben meghatározott kiszállási díj 
megfi zetése mellett, amennyiben a kikapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges. A szüneteltetés az Előfi zető által kért 
visszakapcsolásig vagy – ha ezen körülmények korábban következnek be – a szerződés felmondásáig tart. A visszakapcsolást 
az Előfi zető a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelőzően legalább 5 munkanappal, írásban, a következő 
hónap első napjától kérheti. 
A szünetelés időtartamára az Előfi zető a 4. sz. mellékletben meghatározott és – szüneteltetett díjcsomagtól függő összegű – 
csökkentett előfi zetési díj fi zetésére köteles.
A Szolgáltató az Előfi zető által kért szünetelési időszak végén a szolgáltatást köteles visszakapcsolni. Amennyiben 
a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a Szolgáltató külön díjat nem számít fel. Amennyiben a 
visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a Szolgáltató a 4. sz. mellékletben meghatározott és kiszállási díjat is 
magában foglaló visszakapcsolási díjat számíthat fel.
A szüneteltetés végi visszakapcsolás feltétele a szüneteltetés idejére a 4. sz. mellékletben meghatározott és – szüneteltetett 
díjcsomagtól függő összegű – csökkentett előfi zetési díj és – a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükségessége esetén 
– a visszakapcsolásért fi zetendő díj megfi zetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követően legkésőbb 
az Előfi zető által kért munkanapig elvégzi. Az Előfi zető kérésére történő szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe 
beleszámít.
Az Előfi zető kérésére történő szünetelés leghosszabb időtartama 12  hónap. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az 
Előfi zető kérésére indokolt esetben eltekinthet.
Amennyiben az Előfi zető a szünetelést olyan hálózaton vagy hálózatészen kérelmezi, melynél a szünetelés más előfi zetők 
szolgáltatásával közvetlenül összefügg (pl. soros rendszer), a Szolgáltató jogosult a szünetelés iránti kérelmet elutasítani vagy a 
szünetelést lehetővé tevő műszaki kialakítás Előfi zető általi előzetes költségviseléséhez kötni és amely költségviselés Előfi zető 
általi visszautasítása esetén a Szolgáltató jogosult az előfi zetői szerződést felmondani.
Amennyiben az Előfi zető a szolgáltatás szüneteltetését határozott időtartamú szerződések vonatkozásában kéri, úgy ebben az 
esetben az előfi zetői szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik.
5.1.4. Ha a szolgáltatás mindkét félen kívül álló előre nem látható és el nem hárítható külső okok (vis major) miatt szünetel, az 
Előfi zető annak időtartama alatt díjfi zetésre köteles (előre történő fi zetésnél díjvisszatérítésre nem jogosult), ha a Szolgáltató 
igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. Az előfi zetői 
szolgáltatások teljesítése szempontjából vis majornak minősül különösen a háborús helyzet, sztrájk, természeti katasztrófa, a 
hálózat valamely elemét működésképtelenné tevő, természeti erő vagy harmadik fél által okozott erőhatás, illetve a szolgáltatást 
megtiltó vagy szüneteltetését elrendelő, jogszabályon alapuló hatósági rendelkezés.
A szünetelés idejére az Előfi zetőt díjfi zetési kötelezettség nem terheli akkor, ha a Szolgáltató a jelen pont szerinti igazolási 
kötelezettségét nem teljesíti. A jelen pont szerinti díjcsökkentés összege a kieső napok számának és a havi előfi zetési díj egy 
napra eső részének szorzata. Minden megkezdett nap egész napnak számít. A szolgáltatás ezen ok miatti szüneteltetése a 
rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele.
5.1.5. Az 5.1.1. d) és e) pont szerinti szünetelésre az 5.1.4. pont szabályai irányadók.
5.1.6. Üzleti előfi zetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a Szolgáltató jogosult a 
szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg az Előfi zető nem ad a 7.1.10. pontban meghatározott, de 
legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot.

5.1.7. Egy előfi zetői szerződésben foglalt több szolgáltatás esetén a felek megállapodhatnak, hogy a szüneteltetés kizárólag az 
Előfi zető által kért szolgáltatásra terjedjen ki.
5.1.8. A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a Szolgáltató nem él a díjtartozás miatt biztosított 
felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése 

TÁJÉKOZTATÓ
a NET-TV Zrt. ÁSZF-einek azon pontjai tartalmáról, amelyek alkalmazásra kerülnek olyan kis- és középvállalkozások* esetében, akik az egyedi előfi zetői szerződésben tett nyilatkozatukkal az egyéni előfi zetőkre vonatkozó 
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alatt díjat nem számít fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató a szolgáltatás 
felfüggesztés időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az előfi zetői szerződést felmondhatja.
5.1.9. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfi zető a szerződés megkötése 
vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában 
megtévesztette, a Szolgáltató jogosult az előfi zetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel megszüntetni, amelynek 
tartamára jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni.
6.2.6. Az Előfi zetőt az Eht. és az előfi zetői szerződésekre vonatkozó NMHH elnöki rendelet alapján megillető kötbér az arra okot 
adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától esedékes.
A Szolgáltatót terhelő kötbérfi zetési kötelezettségnek a Szolgáltató a szerződésszegő magatartás vagy a szerződés 
megszűnésétől számított 30 napon belül - az Előfi zetőt megillető kötbér mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló 
tájékoztatással együtt - köteles eleget tenni. E kötelezettség teljesítését a Szolgáltató nem kötheti az Előfi zető kötbérre 
vonatkozó igényének bejelentéséhez. 
A Szolgáltató a kötbérfi zetési kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, hogy

a) a kötbért a havi számlán, vagy előre fi zetett szolgáltatás esetén az Előfi zető egyenlegén jóváírja,
b) az előfi zetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fi zetett részét az Előfi zető részére 
egy összegben, jelenlévők esetében az ügyfélszolgálaton, amennyiben a szolgáltató az Előfi zető szükséges adataival 
rendelkezik banki átutalással, egyéb esetben postai úton fi zeti meg. A postai úton vagy banki átutalással történő kifi zetés 
esetében a Szolgáltató a fi zetendő kötbérből levonhatja a postai úton történő kifi zetés vagy a banki átutalás igazolható 
költségét.

9.1.2. A határozott időtartamú előfi zetői szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését 
megelőzően fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan időtartalmú előfi zetői szerződés megkötésének 
lehetőségét, és bemutatni azok részletes feltételeit.
9.2.3. Ha a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele feltételeinek módosítására (díjmódosítás, programcsomag változtatás) vagy 
minőségi célértékekre vonatkozó változtatást javasol és az erre vonatkozó szerződésmódosítás iránti ajánlatáról értesíti az 
Előfi zetőt, az Előfi zető pedig az értesítésben megjelölt határidőn belül az ajánlatra a 9.2.2. pont szerint elfogadó nyilatkozatot 
tesz, úgy a felek között a szerződésmódosítás létrejön. 
Amennyiben az előfi zetői szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek 
az egyedi előfi zetői szerződésben rögzített, erre vonatkozó megállapodása esetén -, mint ráutaló magatartás, elfogadásnak 
minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató a 6.4.6.3.-6.4.6.5. pontoknak megfelelően tett eleget értesítési kötelezettségének. 
Amennyiben  ezen esetben a Szolgáltató által a szerződésmódosításról szóló értesítésében megadott határidőn, de legalább 
8 napon belül – az Előfi zetőre hátrányos rendelkezés esetén 15 napon belül – az Előfi zető nem nyilatkozik, azonban a díj 
összegére irányuló módosítás esetén az Előfi zető a módosított díjat megfi zeti, úgy ezen magatartások az Előfi zető részéről a 
módosított feltételek elfogadását jelentik a feleknek az egyedi előfi zetői szerződésben rögzített, erre vonatkozó megállapodása 
esetén. 
Amennyiben az Előfi zető 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 előfi zetői szerződés 
módosítása iránt.
A Szolgáltató köteles az Előfi zető fi gyelmét felhívni a jelen pont szerinti értesítésben észrevétel tételi jogára, valamint annak 
jogkövetkezményeire.
9.2.3.1. Díjmódosítás
A Szolgáltató a szabadáras szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb ráfordításai megtérülésének elemzésével, az 
igénybevett programcsomag csatornái mennyisége és jellege alapján állapítja meg. A Szolgáltató jogosult az előfi zetői 
szolgáltatások díját módosítani évente legalább a hivatalos (KSH által leközölt) fogyasztói árindex mértékével, továbbá minden 
olyan esetben, amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezők a KSH árindexet meghaladó mértékben 
megváltoznak, ideértve

a) a szolgáltatott műsorokért fi zetendő jogdíjak, üzemeltetési, működési költségek,
b) a hálózatépítés, korszerűsítés, fenntartás költségei,
c) programválaszték módosítása,
d) jogszabályi, hatósági kötelezettségen alapuló fi zetési kötelezettségek

megváltozását.
9.2.3.2. Programcsomag módosítás
A Szolgáltató jogosult az Előfi zető előzetes értesítése mellett az általa szolgáltatott programcsomagokban levő csatornákat, illetve 
azok programcsomagon belüli elhelyezését megváltoztatni az Előfi zetői igényeket előfi zetői felméréseken alapuló nézettségi 
adatok vagy dokumentált médiaszolgáltatói piaci információk, valamint a műsordíjak gazdasági hatása és a csatornák minőségi 
jellemzői adatainak összevetése alapján, vagy ha egyes programcsomagok tartalma megváltozik a Szolgáltató érdekkörén 
kívüli okból (beleértve a médiaszolgáltatókkal kötött szerződés módosulását vagy megszűnését is), vagy a programcsomag 
megszüntetésre kerül.
9.2.4. A Szolgáltató az előfi zetői szerződést az ÁSZF-re és az egyedi előfi zetői szerződésre is kiterjedően az alábbi esetekben 
jogosult egyoldalúan módosítani:

a) az egyedi előfi zetői 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) a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja,
e) az előfi zetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfi zető számára 
előnyös módon változnak meg.

9.2.4.1. A 9.2.4. 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 műsorelosztó hálózat műszaki paramétereinek megváltozása (fejállomás cseréje, hálózati fejlesztések) miatt a 
szolgáltatás igénybevételi feltételei nem lényeges mértékben módosulnak,
- az előfi zetői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének körülményei műszaki okból 
megváltoznak, ideértve a műszaki indokoltságú csatornaváltoztatást,
- gazdasági (különösen az üzemeltetési, működési költség változása, infl áció) körülmények olyan változása, amelyek 
következtében a Szolgáltató az Előfi zetőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes 
csak nyújtani,
- a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen valamely szolgáltatott műsor megszűnése vagy a 
műsortulajdonosnak műsora terjesztésére vonatkozó rendelkezésének megváltozása, az adókban, közterhekben és 
szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek) bekövetkezett lényeges 
változás indokolja,
- 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 Előfi zető által igénybe vett szolgáltatás valamely jellemzője, vagy valamely rendelkezés 
tekintetében az Előfi zetőre nézve kedvező változást eredményez,
- ha a médiaszolgáltatóval fennálló vagy más szerződéses jogviszonyok, szerzői jogi okok, az előfi zetői igények, a 
jelszolgáltatás körülményei vagy egyéb érdekek, körülmények fi gyelembe vételével (ide értve az Előfi zetői igényeket 
és a műsorok tartalmi-minőségi/ár értékeinek összevetését is) a programválaszték, a programcsomagokban található 
csatornák, vagy a programcsomagok száma, összeállítása módosul.

A 9.2.4. 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.
9.2.4.2. A 9.2.4. 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.
9.2.4.3. A 9.2.4. d) pont alapján a Szolgáltató az előfi zetői szerződés egyoldalú módosítására az alábbi feltételekkel jogosult:

a) az általános szerződési feltételeiben és internetes honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette az adott 
csatorna szerepeltetésének általa vállalt időpontját és ez az időpont letelt, vagy
b) az adott médiaszolgáltatás kivételét a kínálatból lakossági felméréseken alapuló nézettségi adatok vagy a 
médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony indokolják.

9.2.4.4. A Szolgáltató nem jogosult a határozott időre kötött szerződést a 9.2.4. pont b) illetve c) pontjára hivatkozva egyoldalúan 
módosítani, ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfi zetési kötelezettséget ír elő, amelynek alanya a Szolgáltató.
9.2.5. A Szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosítás esetén a módosításról az Előfi zetőket a Szolgáltató a 6.4.6.3.-6.4.6.5. 

pont szerinti módon minden esetben, annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal korábban értesíteni köteles, az Előfi zetőket 
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 előfi zetői díj csökken.
9.2.6. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a 9.2.4. pontban megjelölt esetekben a 9.2.4.1.-9.2.4.3. pontok alapján módosítja, 
és a módosítás az Előfi zető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfi zető a 9.2.5. pont szerinti értesítéstől 
számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfi zetői szerződést. Nem mondhatja fel az 
Előfi zető az előfi zetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott 
időtartam alatt igénybe veszi és az előfi zetői szerződést az ebből eredő kedvezmények fi gyelembevételével kötötte meg, és 
a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfi zető 
felmondja az előfi zetői szerződést, a Szolgáltató az Előfi zetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső 
kedvezmény összegét.
9.3.1. Az Előfi zető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az egyedi előfi zetői szerződés módosításaként az Előfi zető személyének 
módosítását, ha személyében szerződés, vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik. 
Az átírás iránti kérelem akkor minősül alaki és tartalmi szempontból megfelelőnek, ha tartalmazza:

- a jogelőd Előfi zető és jogutód Előfi zető által aláírt együttes nyilatkozatát az átírás kérelmezésére, és
- a jogutód Előfi zető mindazon adatait, melyek az előfi zetői szerződés megkötéshez szükségesek, és
- mellékletként az átírás alapjául szolgáló tények vagy az átírás okának hitelt érdemlő dokumentummal  való igazolását (pl. 
szerződéssel, bírósági végzéssel, ítélettel vagy más dokumentummal).

 Átírásra – a Szolgáltató eltérő nyilatkozata hiányában – csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást 
a felek valamelyike illetve a jogutód az átírással egyidejűleg rendezi. Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási 
kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani. E 
rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfi zető kérésére eltekinthet, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.
Az átírás teljesítésének határideje nem lehet több mint a Szolgáltató által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek 
megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
A Szolgáltató köteles az általa az átírás teljesítésére vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az 
Előfi zetőt értesíteni.
Amennyiben a szolgáltató az átírást az ÁSZF-ben vállalt határidőn belül nem teljesíti, kötbért köteles fi zetni a 7.5. pont szerint.
Az átírási kérelmet a Szolgáltató az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel 
való ellátottságú) kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles teljesíteni. 
Ha az átírás során a régi és új Előfi zetők előfi zetői kategóriája (egyéni/üzleti) megváltozik, akkor az átírás időpontjától az 
új Előfi zetőnek az új előfi zetői kategóriára vonatkozó előfi zetési díjakat kell megfi zetnie. Amennyiben az Előfi zető előfi zetői 
minőségét üzleti előfi zetőre olyan programcsomag vonatkozásában igényli, melyben levő bármely csatorna vonatkozásában a 
Szolgáltató nem jogosult üzleti előfi zetők felé történő értékesítésre, úgy a szerződésmódosítás nem jön létre, vagy az Előfi zető 
által egyidejűleg módosított programcsomag igénybevételre vonatkozó módosított tartalommal jön létre.
Az Előfi zető az előfi zetői hozzáférési pont kiépítése előtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Előfi zető által a 
hatályos ÁSZF szerint fi zetendő díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni.
Az átírás díját a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A jelen pontban írtak nem alkalmazhatók, ha az átírással egyidejűleg az előfi zetői hozzáférési pont helye is megváltozik 
(áthelyezés).
9.3.4.1. Az Előfi zető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja előfi zetői minőségét (egyéni, 
üzleti), feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfi zető 
kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. A Szolgáltató az előfi zetői 
minőség módosítása hatályba lépésétől kezdődően a módosult előfi zetői kategóriára vonatkozó díjakat számítja fel.
Amennyiben az Előfi zető előfi zetői minőségét üzleti előfi zetőre olyan programcsomag vonatkozásában igényli, melyben 
levő bármely csatorna vonatkozásában a Szolgáltató nem jogosult üzleti előfi zetők felé történő értékesítésre, úgy a 
szerződésmódosítás nem jön létre, vagy az Előfi zető által egyidejűleg módosított programcsomag igénybevételre vonatkozó 
módosított tartalommal jön létre.
12.1.2. Az Előfi zető a határozatlan idejű előfi zetői szerződést legfeljebb 8 naptári napos felmondási határidővel, indoklás nélkül 
bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. A felmondási idő azon időponttól kezdődik, amikor írásbeli 
felmondás esetén a felmondás azonosításához szükséges adatokat tartalmazó dokumentált információ (irat) a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatához megérkezik, illetve – amennyiben az ÁSZF azt lehetővé teszi – más formában tett felmondás esetén a 
felmondás azonosításához szükséges információk a Szolgáltató ügyfélszolgálatához megérkeznek.
Felmondásnak minősül az Előfi zető részéről az is, ha a hálózat műszaki körülményeinek változása (pl. átépítés) esetén az 
Előfi zető nem kívánja igénybe venni a hálózaton a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást és nem fogadja el a Szolgáltató ez 
irányú szerződésmódosítási ajánlatát. 
12.1.3. Az előfi zetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának ideje – a szerződésszegés és az előfi zetési díj nem fi zetése 
miatti felmondás kivételével – nem lehet kevesebb mint 60 nap.
12.1.4. A Szolgáltató az előfi zetői szerződés megszegése címén az előfi zetői szerződést tizenöt napos határidővel mondhatja 
fel, ha

a) az Előfi zető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfi zető 
ezt a szerződésszegést a Szolgáltató a jogkövetkezményekre fi gyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem 
szünteti meg,
b) az Előfi zető a jogkövetkezményekre fi gyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy 
a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket 
elvégezze, vagy
c) az Előfi zető az előfi zetői szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre fi gyelmeztető értesítését követően is a 
Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy
d) az Előfi zető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja,
e) az Előfi zető a jogkövetkezményekre fi gyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, a 
beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja.

12.1.5. A Szolgáltató az előfi zetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfi zető az esedékes 
díjat a jogkövetkezményekre fi gyelmeztető 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) a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfi zető havi előfi zetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfi zetési 
díj hiányában vagy 10.000 Ft-nál magasabb havi előfi zetési díj esetén a 10.000 Ft-ot, vagy ha
b) az Előfi zető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita 
elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfi zető a szolgáltatás igénybevétele 
után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfi zeti,
c) az Előfi zető díjfi zetési kötelezettségét a második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy 
kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 3 napon belül kiegyenlítette és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon 
igazolta.

12.1.6. A Szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az előfi zetői szerződést, ha a Szolgáltató elektronikus 
hírközlő hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és

a) a 12.1.4.a)-e) vagy 12.1.5. pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint
b) a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére.

12.3. A Szolgáltató az Előfi zetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben, amennyiben az előfi zetői szerződésben 
az Előfi zető hozzájárult, olyan elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles megküldeni, amelynek 
kézbesítése hitelesen igazolható, kivéve, ha az Előfi zetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás 
sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfi zető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez 
utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfi zetőt a szerződés felmondásáról az Eht. 144. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb 
módon is értesítheti.
Kézbesítettnek kell tekinteni a postai úton megküldött felmondást akkor is, ha az „az átvételt megtagadta”, „nem fogadta el”, „nem 
kereste” vagy „a címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza.
4.e) melléklet 23. pont: Rácsatlakozási díj
Rácsatlakozási díj megfi zetésére az Előfi zető abban az esetben köteles, ha a csatlakozás az adott előfi zetői hozzáférési ponton 
már kiépült, de a szolgáltatás igénybevétele érdekében a rendszerre kapcsolás szükséges. Így például rácsatlakozási díj 
fi zetendő amennyiben a Szolgáltató a már kiépült rendszeren új szerződés megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást.
A rácsatlakozási díj mértéke az egyéni és üzleti / intézményi Előfi zető esetén eltérő lehet. 
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