
K I V O N A T  
 

 

a GERANT Kft. hírközlési szolgáltató 2017.111.01. napjától hatályos, internet elérési 

szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből 

 

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2017.11.01.. 

napjától megvalósuló változásait tartalmazza. 

 

 

 

 

A változások törvénymódosítás miatt váltak szükségessé, egyéb, az Előfizetőkre hátrányos 

változtatás nem történt 

 

 

 

A változásokat az alábbi ÁSZF pontok tartalmazzák. 
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1.5.2.  

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. 

 

7.2.3. A Szolgáltató lehetőséget teremt arra, hogy az előfizetői szerződés alapján az egyéni 

Előfizető és az internet-hozzáférés szolgáltatás díjának fizetője (Számlafizető) eltérő személy 

legyen. Ebben az esetben a Számlafizető lehet olyan természetes vagy jogi személy vagy más 

szervezet aki, vagy amely az előfizetői szerződésben foglalt fizetési feltételeket teljesíti.  

Amennyiben az Előfizető (természetes személy) és a Számlafizető (természetes vagy jogi 

személy, más szervezet) személye az előfizetői szerződésben elválik, úgy arról a Számlafizetőnek 

külön írásban a Szolgáltató felé nyilatkoznia kell vagy az előfizetői szerződést a Számlafizetőnek 

is alá kell írnia. Ebben az esetben az egyéni Előfizető a Számlafizetővel együtt az internet-

hozzáférés szolgáltatás díjának megfizetéséért egyetemlegesen felel. A Szolgáltató a jelen pont 

szerinti esetben is a tájékoztatásokat, értesítéseket, közléseket az Előfizető felé teszi meg és 

díjtartozás esetén a szolgáltatással összefüggő jogkövetkezményeket az Előfizetővel szemben 

alkalmazza, és csak a díjkövetelését érvényesíti az Előfizetővel és Számlafizetővel 

egyetemlegesen. 

 

9.2. A határozott időtartamú előfizetői szerződés – a 9.2.1. pontban megjelölt kivétellel - 

legfeljebb 12 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell 

ajánlani a határozatlan időtartalmú 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. 

 

9.2.1. Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is 

megköthető, ha az előfizetői szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen 

módon 24 hónapra megkötött határozott idejű előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához 

kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 9.2. pont 

szerinti 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési 

díjától. 
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9.9. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik 

a) valamelyik fél általi rendes felmondással, 

- Előfizető felmondása esetén azonnali hatállyal,  

- az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással a 

12.1.2. pont szerint, 

- Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel, 

 

9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik 

a) a határozott idő leteltével, 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, 

j) az Előfizető vagy a Szolgáltató általi rendes felmondás esetén. 

- Előfizető felmondása esetén 30 napos felmondási idővel,  

m) ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően 

egyoldalúan módosítja és amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos 

rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált 

szolgáltatás tartalma - az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, 

további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői 

szerződést, 

 

9.11. 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 Szolgáltató köteles a határozott idejű előfizetői szerződés 

megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban értesíteni az Előfizetőt 

az Eht. 134. § (14) bekezdésében foglaltakról. 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.  
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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 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.  

 

12.4.2. Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést  azonnali hatállyal bármikor 

jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. A  felmondás azon a napon hatályosul, 

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 Előfizető részéről az is, ha a hálózat műszaki körülményeinek 

változása (pl. átépítés) esetén az Előfizető nem kívánja igénybe venni a hálózaton a Szolgáltató 

által nyújtott szolgáltatást és nem fogadja el a Szolgáltató ez irányú szerződésmódosítási 

ajánlatát.  

Az Előfizető az előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. Ebben az 

esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a határnapot, 

amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás 

megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A 

Szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatás nyújtását megszüntetni. 

 

12.4.3. Az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést jogosult felmondani, ha 

a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 

napig nem tudja elhárítani, 

b) 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, 

c) a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe 

ütközően módosítja, 

d) 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,  

e) a Szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően 

egyoldalúan módosítja és amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos 

rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált a 

szolgáltatás tartalma - az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, 

további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői 

szerződést, 

és 

mely 12.4.3. a)-e) pontok szerinti esetben az előfizetői szerződés a felmondó nyilatkozat 

Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 

 

12.4.7. A 9.13. pont rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha az Előfizető mondja fel az 

előfizetői szerződést az alábbi okokból: 

a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 

napig nem tudja elhárítani, 
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b) 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, 

c) a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe 

ütközően módosítja, 

d) 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, 

e) a Szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően 

egyoldalúan módosítja és amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos 

rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált 

szolgáltatás tartalma - az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, 

további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői 

szerződést, 

és mely a)-e) pontok miatti Előfizető általi felmondás esetén a határozott idejű előfizetői 

szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 

 

13.3.3. A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát követően a szolgáltató az előfizető kérésére 

külön díjazás nélkül köteles gondoskodni arról, hogy az e szerződéssel együtt vásárolt készülék 

bármely szolgáltató előfizetőjeként használható legyen (hálózat-függetlenítés). 

A jelen pont alkalmazásában készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott 

audiovizuális médiaszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére 

alkalmas készüléket kell érteni. 
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5. sz. melléklet: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 
 

 

 

2.3. A Szolgáltató az 1. pont szerinti adatokat az alábbi célból és jogcímen, valamint az alábbi 

időtartamig kezeli: 

 

Adat fajtája Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés 

jogcíme 

Az adatkezelés 

időtartama 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Számlafizető neve, 

lakóhelye, tartózkodási 
helye, vagy székhelye 

Természetes személy 

Számlafizető esetén a 
Számlafizető születési 

neve, anyja születési 

neve, születési helye és 

ideje, valamint szükség 
esetén a pénzforgalmi 

számlaszáma 

Nem természetes 
személy Számlafizető 

esetén a Számlafizető 

cégjegyzékszáma vagy 
más nyilvántartási 

száma, valamint szükség 

esetén a pénzforgalmi 

számlaszáma 

 

a) Szerződés 

létrehozatala, tartalmának 
meghatározása, 

módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak 

számlázása, valamint az 

azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése 
Számlázás és 

kapcsolódó díjak 

beszedése, valamint az 
előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése 

b) Az adatkérésre külön 
törvény szerint jogosult 

nyomozó hatóság, 

ügyészség, bíróság, 

valamint 
nemzetbiztonsági 

szolgálat törvényben 

meghatározott feladatai 
ellátásának biztosítása 

céljából, a kérelmükre 

történő adatszolgáltatás 
érdekében 

c) Számviteli törvény 

a) Eht. 154. § (1) 

bekezdés, Eht. 
129. § (5) 

bekezdés a) pont, 

és 157. § (2) 
bekezdés 

b) Eht. 159/A. § 

c) Számviteli 

törvény 

 

a) A szerződés 

megszűnését követő 1 
év (elévülés) 

b) A szerződés 

megszűnését követő 1 
év 

c) A szerződés 

megszűnését követő 8 

év 
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szerinti bizonylat és 

megőrzése 

Természetes személy  

Számlafizető személyi 
igazolvány száma 

 

Az előfizetői jogviszonyt 

érintő nyilatkozatok 
esetében növeli a 

személyazonosság 

igazolásának biztonságát, 

csökkenti a személyes 
adatokkal való visszaélés 

lehetőségét, segíti a 

nyilvánvalóan hamis, 
hamisított vagy 

érvénytelen 

dokumentumok 
felismerését. 

Az érintett 

hozzájárulása 

A szerződés 

megszűnését követő 1 
évig, illetve az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig 

 

Számlafizető 

kapcsolattartásra 

alkalmas 
elérhetőségek: e-mail 

cím, mobil telefonszám, 

faxszám, értesítési cím 
 

a) Szerződés 

létrehozatala, tartalmának 

meghatározása, 
módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az 

abból származó díjak 
számlázása, valamint az 

azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése 

Számlázás és 
kapcsolódó díjak 

beszedése, valamint az 

előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése 

b) Az előfizetői szerződés 

teljesítésének az 
elősegítésére irányuló 

együttműködés, 

kapcsolattartás 

a) Egy 

kapcsolattartásra 

alkalmas 
elérhetőség 

megadása 

vonatkozásában 
Eht. 154. § (1) 

bekezdés, Eht. 

129. § (5) 

bekezdés a) pont, 
és 157. § (2) 

bekezdés vagy 

b) Előfizető 
hozzájárulása 

esetén 

 

a) A szerződés 

megszűnését követő 1 

év(elévülés) 
b) A szerződés 

megszűnéséig, illetve 

az érintett 
hozzájárulásának 

visszavonásáig 

 

Számlafizető 
kapcsolattartó személy/ 

meghatalmazott 

személyazonosító 
adatai: 

név, születési név, 

lakóhely, anyja neve, 

születési helye és ideje, 
személyigazolvány 

száma 

 

Szerződés létrehozatala, 
tartalmának 

meghatározása, 

módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az 

abból származó díjak 

számlázása, valamint az 

azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése 

Számlázás és a 

kapcsolódó 
díjak beszedése, az 

előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése 

az érintett 
hozzájárulása 

 

A szerződés 
megszűnéséig, illetve 

az érintett 

hozzájárulásának 
visszavonásáig 

 

 


