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15. SZ. MELLÉKLET
A SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSVÁLTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. A Szolgáltatóváltás szabályai
Amennyiben a Jogosult Szolgáltató (Jogosult2) Törzsszöveg 9. pontjában foglaltak szerint
benyújtott igénybejelentésének vizsgálata során a Kötelezett Szolgáltató megállapítja, hogy a
Jogosult2 igénybejelentésében olyan Előfizetői Hozzáférési Pontra vonatkozóan kezdeményezi
valamely, a Törzsszöveg 4.1.1.-4.1.4., 4.1.6. pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó Egyedi
Átengedési Hálózati Szerződés megkötését, amely Előfizetői Hozzáférési Pontra vonatkozóan a
Kötelezett Szolgáltató és harmadik szolgáltató (Jogosult1) között az igénybejelentés
benyújtásakor már hatályban van Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés, akkor az
igénybejelentéssel kapcsolatos eljárásra, a szerződéskötésre, a szerződés teljesítésére és a
Jogosult1-el kapcsolatos eljárásra a jelen Melléklet I. pontjában foglaltak alkalmazandók.
1. Jogosult2 igénybejelentése
A Jogosult2 igénybejelentésének benyújtására és tartalmára a Törzsszöveg 9.1.-9.3. pontjai, az
igénybejelentés hiányossága esetén követendő eljárásra a Törzsszöveg 10.2. pontjának a
benyújtott ajánlat hiányossága esetére vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
2. Igénybejelentés elutasításának szabályai
Az igénybejelentés műszaki okok miatti elutasítására vonatkozó eljárásra a Törzsszöveg 10.2.
pontjában foglaltak értelemszerűen alkalmazandók, az igénybejelentés lehetséges elutasítási
eseteit a Törzsszöveg 10.3.1.-10.3.4. pontjai tartalmazzák.
3. Szerződéskötés
A szerződéskötésre a Törzsszöveg 10.2. pontjában a szerződés megkötésével kapcsolatos
rendelkezések alkalmazandók, az alábbi kiegészítésekkel:
a) A Kötelezett Szolgáltató legkésőbb az Igénybejelentés elfogadásáról szóló értesítéssel együtt
és azzal azonos formában tájékoztatja a Jogosult2-t, hogy az Igénybejelentés alapján a
szerződéskötési eljárás az INRUO-nak a Szolgáltatóváltásra vonatkozó szabályai szerint kerül
lefolytatásra. Számhordozást is tartalmazó igénybejelentés esetén a Kötelezett Szolgáltató
tájékoztatja a Jogosult2-t Jogosult1 személyéről és elérhetőségéről, valamint tájékoztatja, hogy
a számhordozással összefüggésben a Jogosult2 szolgáltatónak közvetlenül kell eljárnia
Jogosult1 szolgáltatónál.
b) A Kötelezett Szolgáltató legkésőbb a Jogosult2 igénybejelentésének elfogadásáról szóló
értesítésével egyidejűleg kezdeményezi a Jogosult1-el hatályban lévő Egyedi Átengedési
Hálózati Szerződése közös megegyezéssel való megszüntetését, valamint erről tájékoztatja
Jogosult2-t. (A Jogosult1-el kötött Egyedi Átengedési Hálózati Szerződéssel kapcsolatos
rendelkezéseket az I.5. pont tartalmazza.)
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c) Amennyiben a Kötelezett Szolgáltató és a Jogosult2 között az igénybejelentés elfogadásáról
küldött visszajelzést követően felmerült körülmény miatt az Egyedi Átengedési Hálózati
Szerződés nem jön létre, akkor a Kötelezett Szolgáltatónak az 1.3.b) és I.5. pontban foglaltak
szerint a Jogosult1 felé tett nyilatkozata, illetve – amennyiben a Jogosult1 ezen időpontig
nyilatkozott a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről – a Jogosult1-nek az I.5.
pontban foglaltak alapján tett nyilatkozata hatályát veszti, mely tény bekövetkezéséről – az arról
való tudomásszerzést követően – haladéktalanul köteles a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult1-et
értesíteni.
4. Szerződés teljesítése
A Szolgáltatóváltás eredményeként a Jogosult2 és a Kötelezett Szolgáltató között létrejövő
szerződés teljesítése és a teljesítési határidők, valamint a szolgáltatás minősége tekintetében a
Törzsszöveg 11.4. és 11.5. pontjai, valamint a 16. mellékletnek a szerződésben szereplő
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.
5. A Jogosult1 szolgáltatóval kötött Egyedi Átengedési Hálózati Szerződéssel kapcsolatos
rendelkezések
5.1. Kötelezett Szolgáltató kezdeményező nyilatkozatát tartalmazó értesítés tartalma
A Kötelezett Szolgáltató Jogosult1-nek az I.3. b) pontban foglaltak szerint megküldött, az
Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését
kezdeményező nyilatkozatát tartalmazó értesítés az alábbi elemeket tartalmazza:
a) A Kötelezett Szolgáltatónak az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetésének (Törzsszöveg 13.1. d) alapján) kezdeményezésére vonatkozó
nyilatkozata.
b) Jogosult1 felhívása arra, hogy az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményező nyilatkozat kézhezvételétől számított 5
napon belül nyilatkozzon arról, hogy
ba) az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez, a Kötelezett Szolgáltató nyilatkozatában foglaltak szerint,
visszavonhatatlanul hozzájárul; vagy
bb) az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez nem járul hozzá, és az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződésben
foglalt szolgáltatás(oka)t változatlan tartalommal kívánja igénybe venni;
c) Jogosult1 tájékoztatása arról, hogy
ca) a Kötelezett Szolgáltató kézhez vette Jogosult2 Igénybejelentését, amely azon
Előfizetői Hozzáférési Pontra vonatkozik, amely vonatkozásában a Magyar Telekom és
Jogosult1 között Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés van hatályban.
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cb) amennyiben a Jogosult1 az I.5.1 b) pontja szerinti nyilatkozatot az I.5.1.b) pontban
foglalt határidőig nem teszi meg, akkor a Kötelezett Szolgáltató úgy tekinti, hogy
Jogosult1 az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez nem járul hozzá, és az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződésben
foglalt szolgáltatás(oka)t változatlan tartalommal kívánja igénybe venni. A Jogosult1
tájékoztatása arról, hogy a Kötelezett Szolgáltató ebben az esetben az I.5.3. pontban
foglaltak alapján jár el, ezzel összefüggésben a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult1-et
tájékoztatja az I.5.3. pontban foglalt eljárásról.
cc) amennyiben Jogosult1 az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez az I.5.1 b) pont ba) alpont szerint hozzájárul,
úgy az a Kötelezett Szolgáltató által a közös megegyezés kezdeményezésében
meghatározott határidővel szűnik meg, amelyet a Kötelezett Szolgáltató az I.5.2. pontban
foglaltak alapján határoz meg. Ezzel összefüggésben a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult1et tájékoztatja az I.5.2. pontban foglalt szempontokról.
5.2. Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése
Az I.5.1 b) pont ba) alpontjában meghatározott tartalmú, az I.5.1.b) pontban meghatározott
határidőn belül megküldött Jogosult1 nyilatkozat esetén a Jogosult1 és a Kötelezett Szolgáltató
közötti, a szolgáltatóváltással érintett előfizetői hozzáférési pont tekintetében létrejött Egyedi
Átengedési Hálózati Szerződés a Kötelezett Szolgáltató által az I.3. b) és I.5.1. pontban
foglaltak szerint megküldött kezdeményező nyilatkozatban meghatározott határidővel szűnik
meg. Az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés megszűnésének határidejét a Kötelezett
Szolgáltató úgy határozza meg, hogy az Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés megszűnésének
és a Jogosult2 igénybejelentése szerinti Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés teljesítése
megkezdésének időpontjai biztosítsák a zökkenőmentes Szolgáltatóváltást, valamint a
számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szerinti határidők
betartását biztosító lebonyolítását is.
5.3. Közös megegyezés hiányában alkalmazott eljárás
Az I.5.1 b) pont bb) alpontjában meghatározott tartalmú nyilatkozat esetén, vagy az I.5.1.b)
pontban meghatározott határidőn belül megküldött Jogosult1 nyilatkozat hiányában a
Kötelezett Szolgáltató és a Jogosult1 közötti Egyedi Átengedési Hálózati Szerződés alapján
fennálló, az abban foglalt Alapszolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettség a Jogosult2 és a
Kötelezett Szolgáltató közötti Egyedi Átengedési Hálózati Szerződésben foglalt
Alapszolgáltatás nyújtásának megkezdésével megszűnik. Az Alapszolgáltatás nyújtására
vonatkozó kötelezettség megszűnésének időpontját követően a Kötelezett Szolgáltató azon
magatartása, hogy az Alapszolgáltatást nem nyújtja tovább a Jogosult1 részére, nem minősül
szerződésszegő magatartásnak. A Kötelezett Szolgáltató a közte és a Jogosult1 közötti Egyedi
Átengedési Hálózati Szerződés alapján fennálló, az abban foglalt Alapszolgáltatás nyújtására
vonatkozó kötelezettség megszűnése napjától kezdődő időszakra vonatkozóan nem jogosult az
Alapszolgáltatás díját a Jogosult1 részére kiszámlázni.

3

Referencia Ajánlat az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi
szolgáltatásairól
(INRUO)

II. A Szolgáltatásváltás szabályai
Amennyiben a Jogosult Szolgáltató igénybejelentésében nyilatkozott, illetve annak vizsgálata
alapján kiderül, hogy az igénybejelentés – egy adott előfizető számára nyújtott szolgáltatás
megvalósítása érdekében – valamely, az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati
Szerződés alapján igénybe vett Alapszolgáltatástól eltérő Alapszolgáltatás igénybevételére
irányul, akkor az igénybejelentéssel kapcsolatos eljárásra, a szerződéskötésre, a szerződés
teljesítésére és az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés
megszüntetésére a jelen Melléklet II. pontjában foglaltak alkalmazandók.
1. Jogosult Szolgáltató igénybejelentése
1.1. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentésének a következőket kell tartalmaznia:


A Törzsszöveg 9.3.1. a), b), d), e) f), g), h) pontjában, valamint j) pontjának első,
második, harmadik és hatodik francia bekezdésében foglaltakat.



A Jogosult Szolgáltató nyilatkozatát, melyben jelzi, hogy az igénybejelentése
szolgáltatásváltáshoz kapcsolódik.



Az igénybejelentés időpontjában hatályos, a szolgáltatásváltással érintett Egyedi Hálózati
Szerződés azonosítóját.

A Szolgáltatásváltásra vonatkozó Igénybejelentő adatlapot a jelen melléklet Függeléke
tartalmazza.
1.2. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentésének benyújtására a Törzsszöveg 9.1.-9.2. pontjai, az
igénybejelentés hiányossága esetén követendő eljárásra a Törzsszöveg 10.2. pontjának a
benyújtott ajánlat hiányossága esetére vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
2. Igénybejelentés elutasításának szabályai
Az igénybejelentés műszaki okok miatti elutasítására vonatkozó eljárásra a Törzsszöveg 10.2.
pontjában foglaltak értelemszerűen alkalmazandók, az igénybejelentés lehetséges elutasítási
eseteit a Törzsszöveg 10.3.1.-10.3.4. pontjai tartalmazzák. Ezeken felül a Kötelezett Szolgáltató
abban az esetben utasíthatja el az igénybejelentést, amennyiben az nem valamely Alapszolgáltatás
igénybevételére vonatkozik.
3. Szerződéskötés
Az igénybejelentés alapján a korábbitól eltérő Alapszolgáltatás igénybevételére irányuló Egyedi
Hálózati Szerződés megkötésére a Törzsszöveg 10.2. pontjában a szerződés megkötésével
kapcsolatos rendelkezések alkalmazandók.
4. Megszűnő Egyedi Hálózati Szerződéssel kapcsolatos rendelkezések
4.1. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentése – melyben megjelölte, hogy az igénybejelentés
Szolgáltatásváltáshoz kapcsolódik – az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati
Szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését kezdeményező nyilatkozatnak minősül.
4.2. A Szolgáltatásváltáshoz kapcsolódó igénybejelentés elfogadásával a Kötelezett Szolgáltató az
igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését is elfogadja. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a Kötelezett Szolgáltató a korábbitól
4
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eltérő Alapszolgáltatás igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati Szerződés tervezetének
megküldésével egyidejűleg megküldi a Jogosult Szolgáltatónak.
4.3. A Kötelezett Szolgáltató a Szolgáltatásváltáshoz kapcsolódó igénybejelentés elfogadásáról
szóló értesítéssel egyidejűleg a Jogosult Szolgáltató részére megküldött, a megszüntetni kívánt
Alapszolgáltatásra vonatkozó Egyedi Hálózati Szerződés közös megegyezéssel való
megszüntetése iránti szándékáról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni annak általa javasolt
időpontját, melyet a Kötelezett Szolgáltató akként köteles meghatározni, hogy a Kötelezett
Szolgáltató megfelelhessen
a) a 16. sz. Mellékletben vállalt minőségi mutatóknak és az újonnan igényelt
Alapszolgáltatásra az INRUO-ban vállalt teljesítési határidőknek;
b) annak a követelménynek, hogy a Jogosult Szolgáltató számára olyan
szolgáltatásfolytonossági feltételeket biztosíthasson, mint amilyeneket a saját előfizetői
számára nyújtott szolgáltatásokra alkalmaz;
c) annak a követelménynek, hogy a korábbi Alapszolgáltatásra vonatkozó Egyedi Hálózati
Szerződés megszűnésének és az új Alapszolgáltatásra vonatkozó Egyedi Hálózati Szerződés
teljesítése megkezdésének időpontjai biztosítsák a számhordozás részletes szabályairól szóló
2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szerinti határidők betartását biztosító lebonyolítását is.
4.4. A Kötelezett Szolgáltatónak a 4.2. és 4.3. pontban foglalt nyilatkozata kézhezvételét
követően a Jogosult Szolgáltató – az újonnan igényelt Alapszolgáltatásra vonatkozó Egyedi
Hálózati Szerződés visszaküldésével egyidejűleg – visszaküldi a Kötelezett Szolgáltatónak a
korábbi Alapszolgáltatásra vonatkozó Egyedi Hálózati Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésének elfogadására vonatkozó nyilatkozatát.
4.5. A Szolgáltatásváltáshoz kapcsolódó igénybejelentés elutasítása esetén a Jogosult Szolgáltató
által az igénybejelentés benyújtásával megtett, az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi
Hálózati Szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését kezdeményező nyilatkozat hatályát
veszti.
4.6. Amennyiben az igénybejelentés elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat megküldését követően
a Felek között a korábbitól eltérő Alapszolgáltatás igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati
Szerződés bármely okból nem jön létre, akkor a Feleknek a fenti 4.1.-4.3. pontok szerint a
korábbi Alapszolgáltatás tárgyában hatályban lévő Egyedi Hálózati Szerződésének közös
megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozóan tett nyilatkozatai hatályukat vesztik.
5. Szerződés teljesítése
A Szolgáltatásváltás eredményeként a Jogosult Szolgáltató és a Kötelezett Szolgáltató között
létrejövő, a korábbitól eltérő Alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó Egyedi Hálózati
Szerződés teljesítése és a teljesítési határidők, valamint a szolgáltatás minősége tekintetében a
Törzsszöveg 11.4. és 11.5. pontjai, valamint a 16. mellékletnek a szerződésben szereplő
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

III. Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésének szabályai
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Amennyiben a Jogosult Szolgáltató igénybejelentésében nyilatkozott, illetve annak vizsgálata
alapján kiderül, hogy a Jogosult Szolgáltató – egy adott előfizető számára nyújtott szolgáltatás
megvalósítása érdekében – valamely, az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati
Szerződés alapján igénybe vett Alapszolgáltatást a továbbiakban az e szerződésben szereplőtől
eltérő Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kapcsolódóan kíván igénybe venni, akkor az
igénybejelentéssel kapcsolatos eljárásra, a szerződéskötésre, a szerződés teljesítésére és az
igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés megszüntetésére a jelen
Melléklet III. pontjában foglaltak alkalmazandók.
1. Jogosult Szolgáltató igénybejelentése
1.1. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentésének a következőket kell tartalmaznia:


A Törzsszöveg 9.3.1. a), b), d), e) f), g), h) pontjában, valamint j) pontjának első,
második, harmadik és hatodik francia bekezdésében foglaltakat.



A Jogosult Szolgáltató nyilatkozatát, melyben jelzi, hogy az igénybejelentése Előfizetői
Hozzáférési Pont áthelyezésére irányul.



Az igénybejelentés időpontjában hatályos, az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésével
érintett Egyedi Hálózati Szerződés azonosítóját.

Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére vonatkozó Igénybejelentő adatlapot a jelen
melléklet Függeléke tartalmazza.
1.2. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentésének benyújtására a Törzsszöveg 9.1.-9.2. pontjai, az
igénybejelentés hiányossága esetén követendő eljárásra a Törzsszöveg 10.2. pontjának a
benyújtott ajánlat hiányossága esetére vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
2. Igénybejelentés elutasításának szabályai
Az igénybejelentés műszaki okok miatti elutasítására vonatkozó eljárásra a Törzsszöveg 10.2.
pontjában foglaltak értelemszerűen alkalmazandók, az igénybejelentés lehetséges elutasítási
eseteit a Törzsszöveg 10.3.1.-10.3.4. pontjai tartalmazzák. Ezeken felül a Kötelezett Szolgáltató
abban az esetben utasíthatja el az igénybejelentést, amennyiben az nem valamely Alapszolgáltatás
igénybevételére vonatkozik.
3. Szerződéskötés
Az igénybejelentés alapján a korábbitól eltérő Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kapcsolódó
Alapszolgáltatás igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati Szerződés megkötésére a Törzsszöveg
10.2. pontjában a szerződés megkötésével kapcsolatos rendelkezések alkalmazandók.
4. Megszűnő Egyedi Hálózati Szerződéssel kapcsolatos rendelkezések
4.1. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentése – melyben megjelölte, hogy az igénybejelentés
Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére irányul – az igénybejelentés időpontjában hatályos
Egyedi Hálózati Szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését kezdeményező
nyilatkozatnak minősül.
4.2. Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére vonatkozó igénybejelentés elfogadásával a
Kötelezett Szolgáltató az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését is elfogadja. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a Kötelezett
Szolgáltató a korábbitól eltérő Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kapcsolódóan igényelt
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Alapszolgáltatás igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati
megküldésével egyidejűleg megküldi a Jogosult Szolgáltatónak.

Szerződés

tervezetének

4.3. Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére vonatkozó igénybejelentés elutasítása esetén a
Jogosult Szolgáltató által az igénybejelentés benyújtásával megtett, az igénybejelentés
időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését
kezdeményező nyilatkozat hatályát veszti. Ebben az esetben – amennyiben a Jogosult Szolgáltató
a kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtását az adott Előfizetői Hozzáférési Ponton meg kívánja
szüntetni – a felek a szerződés megszüntetése tekintetében a Törzsszöveg 13. pontjában foglaltak
alapján járnak el.
4.4. Amennyiben az igénybejelentés elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat megküldését követően
a Felek között az Alapszolgáltatás korábbitól eltérő előfizetői hozzáférési ponton történő
igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati Szerződés bármely okból nem jön létre, akkor a
Feleknek a fenti 4.1.-4.2. pontok szerint a korábbi Alapszolgáltatás tárgyában hatályban lévő
Egyedi Hálózati Szerződésének közös megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozóan tett
nyilatkozatai hatályukat vesztik. Ebben az esetben – amennyiben a Jogosult Szolgáltató a
kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtását az adott Előfizetői Hozzáférési Ponton meg kívánja
szüntetni – a felek a szerződés megszüntetése tekintetében a Törzsszöveg 13. pontjában foglaltak
alapján járnak el.
5. Szerződés teljesítése
Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezés eredményeként a Jogosult Szolgáltató és a Kötelezett
Szolgáltató között létrejövő, az Alapszolgáltatás korábbitól eltérő Előfizetői Hozzáférési Ponton
történő igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati Szerződés teljesítése és a teljesítési határidők,
valamint a szolgáltatás minősége tekintetében a Törzsszöveg 11.4. és 11.5. pontjai, valamint a 16.
mellékletnek a szerződésben szereplő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései értelemszerűen
alkalmazandók.
IV. Egyidejű Szolgáltató- és Szolgáltatásváltás
Egyidejű Szolgáltató- és Szolgáltatásváltás esetén a jelen melléklet I. pontjában foglalt
rendelkezések alkalmazandók.

V. Egyidejű Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezés és Szolgáltatásváltás
Amennyiben a Jogosult Szolgáltató igénybejelentésében nyilatkozott, illetve annak vizsgálata
alapján kiderül, hogy – egy adott előfizető számára nyújtott szolgáltatás megvalósítása érdekében
– a Jogosult Szolgáltató valamely, az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati
Szerződés alapján igénybe vett Alapszolgáltatás helyett a továbbiakban az e szerződésben
szereplőtől eltérő másik Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kapcsolódóan eltérő Alapszolgáltatást
kíván igénybe venni, akkor az igénybejelentéssel kapcsolatos eljárásra, a szerződéskötésre, a
szerződés teljesítésére és az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés
megszüntetésére a jelen Melléklet V. pontjában foglaltak alkalmazandók.
1. Jogosult Szolgáltató igénybejelentése
1.1. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentésének a következőket kell tartalmaznia:
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A Törzsszöveg 9.3.1. a), b), d), e) f), g), h) pontjában, valamint j) pontjának első,
második, harmadik és hatodik francia bekezdésében foglaltakat.



A Jogosult Szolgáltató nyilatkozatát, melyben jelzi, hogy az igénybejelentése Előfizetői
Hozzáférési Pont áthelyezésére és Szolgáltatásváltásra irányul.



Az igénybejelentés időpontjában hatályos, az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésével
és Szolgáltatásváltással érintett Egyedi Hálózati Szerződés azonosítóját.

Az egyidejű Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére és Szolgáltatásváltásra vonatkozó
Igénybejelentő adatlapot a jelen melléklet Függeléke tartalmazza.
1.2. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentésének benyújtására a Törzsszöveg 9.1.-9.2. pontjai, az
igénybejelentés hiányossága esetén követendő eljárásra a Törzsszöveg 10.2. pontjának a
benyújtott ajánlat hiányossága esetére vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
2. Igénybejelentés elutasításának szabályai
Az igénybejelentés műszaki okok miatti elutasítására vonatkozó eljárásra a Törzsszöveg 10.2.
pontjában foglaltak értelemszerűen alkalmazandók, az igénybejelentés lehetséges elutasítási
eseteit a Törzsszöveg 10.3.1.-10.3.4. pontjai tartalmazzák. Ezeken felül a Kötelezett Szolgáltató
abban az esetben utasíthatja el az igénybejelentést, amennyiben az nem valamely Alapszolgáltatás
igénybevételére vonatkozik.
3. Szerződéskötés
Az igénybejelentés alapján a korábbitól eltérő Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kapcsolódó, a
korábbitól eltérő Alapszolgáltatás igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati Szerződés
megkötésére a Törzsszöveg 10.2. pontjában a szerződés megkötésével kapcsolatos rendelkezések
alkalmazandók.
4. Megszűnő Egyedi Hálózati Szerződéssel kapcsolatos rendelkezések
4.1. A Jogosult Szolgáltató igénybejelentése – melyben megjelölte, hogy az igénybejelentés
Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére és Szolgáltatásváltásra irányul – az igénybejelentés
időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését
kezdeményező nyilatkozatnak minősül.
4.2. Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére és Szolgáltatásváltásra vonatkozó
igénybejelentés elfogadásával a Kötelezett Szolgáltató az igénybejelentés időpontjában hatályos
Egyedi Hálózati Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését is elfogadja. Az erre
vonatkozó nyilatkozatot a Kötelezett Szolgáltató a korábbitól eltérő Előfizetői Hozzáférési Pontra
igényelt, korábbitól eltérő Alapszolgáltatás igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati Szerződés
tervezetének megküldésével egyidejűleg megküldi a Jogosult Szolgáltatónak.
4.3. Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére és Szolgáltatásváltásra vonatkozó
igénybejelentés elutasítása esetén a Jogosult Szolgáltató által az igénybejelentés benyújtásával
megtett, az igénybejelentés időpontjában hatályos Egyedi Hálózati Szerződés közös
megegyezéssel való megszüntetését kezdeményező nyilatkozat hatályát veszti. Ebben az esetben
– amennyiben a Jogosult Szolgáltató a kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtását az adott Előfizetői
Hozzáférési Ponton meg kívánja szüntetni – a felek a szerződés megszüntetése tekintetében a
Törzsszöveg 13. pontjában foglaltak alapján járnak el.
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4.4. Amennyiben az igénybejelentés elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat megküldését követően
a Felek között a korábbitól eltérő Alapszolgáltatás korábbitól eltérő előfizetői hozzáférési ponton
történő igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati Szerződés bármely okból nem jön létre, akkor a
Feleknek a fenti 4.1.-4.2. pontok szerint a korábbi Alapszolgáltatásra és Előfizetői Hozzáférési
Pontra vonatkozóan hatályban lévő Egyedi Hálózati Szerződésének közös megegyezéssel való
megszüntetésére vonatkozóan tett nyilatkozatai hatályukat vesztik. Ebben az esetben –
amennyiben a Jogosult Szolgáltató a kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtását az adott Előfizetői
Hozzáférési Ponton meg kívánja szüntetni – a felek a szerződés megszüntetése tekintetében a
Törzsszöveg 13. pontjában foglaltak alapján járnak el.
5. Szerződés teljesítése
Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezés és Szolgáltatóváltás eredményeként a Jogosult
Szolgáltató és a Kötelezett Szolgáltató között létrejövő, a korábbitól eltérő Alapszolgáltatás
korábbitól eltérő Előfizetői Hozzáférési Ponton történő igénybevételére irányuló Egyedi Hálózati
Szerződés teljesítése és a teljesítési határidők, valamint a szolgáltatása minősége tekintetében a
Törzsszöveg 11.4. és 11.5. pontjai, valamint a 16. mellékletnek a szerződésben szereplő
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.
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Függelék
SZOLGÁLTATÁSVÁLTÁS/ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT ÁTHELYEZÉS
IGÉNYBEJELENTÉSI ADATLAPJA

I. A Jogosult Szolgáltatóra vonatkozó adatok

Cégnév/név

Székhely/cím

Cégjegyzékszám/
Vállalkozói ig.szám

Adószám

Bankszámlaszám

Cégjegyzésre jogosult
képviselők neve

A Jogosult Szolgáltató
kapcsolattartója
Cím
Telefon
Fax
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II Az Előfizetőre vonatkozó adatok

Az Előfizető neve/
cégneve
Előfizetői Hozzáférési
Pont felszerelési helye
(hatályos szerződés
szerint)
Az Előfizető kapcsolási
számát meg kívánja-e
tartani

igen

nem

III. A Szolgáltatásváltáshoz/Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezéshez kapcsolódó adatok

Az igény Szolgáltatásváltásra vonatkozik

 IGEN

 NEM

Az igény Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére vonatkozik

 IGEN

 NEM

Szolgáltatásváltással és/vagy Előfizetői Hozzáférési
áthelyezéssel érintett Egyedi Hálózati Szerződés azonosítója

Pont

Az igényelt Alapszolgáltatás megnevezése
Hálózati szerződés típusa
Határozott
Határozatlan
Határozott idejű Hálózati Szerződés igényelt időtartama
A Jogosult Szolgáltató által használni kívánt berendezés(ek) és
ennek beállítási módja
A folyamathoz kapcsolódik számhordozás?

 IGEN

 NEM

Az Előfizető kapcsolási száma(i) vagy számtartománya vagy
hordozni kívánt nem földrajzi száma
Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezése esetén az Előfizetői
Hozzáférési Pont felszerelési helye
Jogosult Szolgáltató igényli-e az igénybejelentésben megjelölt
Alapszolgáltatásra vonatkozó alkalmassági vizsgálat elvégzését

 IGEN

 NEM

Jogosult Szolgáltató által igényelt interfészek
Jogosult Szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az Előfizető meg
kívánja tartani saját kapcsolási számát/számait
Jogosult Szolgáltató cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a
számhordozási igény esetleges elutasítása esetén az Előfizető illetve
a Jogosult Szolgáltató fenntartja-e az Előfizetői Hozzáférési Pont
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MELLÉKELVE
 IGEN

 NEM

MELLÉKELVE
 IGEN

 NEM
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áthelyezéssel és/vagy Szolgáltatásváltással kapcsolatban benyújtott
igényét
A Jogosult Szolgáltató kijelenti, hogy a Kötelezett Szolgáltatóval a fent nevezett Alapszolgáltatás
igénybevételére Hálózati Szerződést kíván kötni.
Jogosult Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatszolgáltatás a valóságnak mindenben megfelel.
Kijelenti továbbá, hogy az aláírók teljes körű képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.
Keltezés………………………………..
Jogosult Szolgáltató cégszerű aláírása

Kitöltési tájékoztató
A jelen Igénybejelentési adatlap az INRUO elválaszthatatlan részét képezi és a benne foglalt
kifejezéseket az INRUO-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.
Jelen Igénybejelentési Adatlap a Jogosult Szolgáltató által az INRUO Törzsszöveg 9. pontjában
írtak szerint benyújtott Igénybejelentésének részét képezi mellékletként.
Az Igénybejelentési adatlap célja, hogy a lehető legtöbb információt nyújtsa az igényelt
szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Amennyiben az Igénybejelentésben megadott információ a Kötelezett Szolgáltató megítélése
szerint nem megfelelő vagy nem elegendő vagy nem értelmezhető, úgy a jelen INRUO
Törzsszöveg 10.2 pontjában foglaltak szerint további információ igényelhető a Jogosult
Szolgáltatótól.
Az Igénybejelentésben megadott információk, adatok valódiságáért a Jogosult Szolgáltató
kizárólagos felelősséggel tartozik. A Kötelezett Szolgáltató minden felelősséget kizár a Jogosult
Szolgáltató megtévesztő vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért.
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