Tisztelt Előfizetőink!
Az INVITEL Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37., a továbbiakban: „Szolgáltató”) a kisvállalati
előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2020. december 21. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF törzsszövegét az alábbiak szerint módosítjuk:
ÁSZF Törzs 2.1.1. Az előfizetői szerződés létrejötte pontját az alábbiakkal egészítjük ki:
(1)Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizetői szerződés részévé válik az előfizetői szerződés megkötését
megelőzően a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott tájékoztatás (a továbbiakban: előzetes
tájékoztatás) és az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója.
(19) A számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó Szolgáltató kérelemre köteles lehetővé tenni
Előfizetője számára, hogy megtarthassa a nemzeti számozási tervben szereplő
a) földrajzi számát a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélküli Szolgáltatóváltás esetén,
b) nemföldrajzi számát Szolgáltatóváltás esetén
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: hordozott szám].
A számhordozás a számra vonatkozó Előfizetői szerződés Előfizető általi felmondása esetében az Előfizetői
szerződés megszűnését követő 31 napon belül is kérelmezhető, kivéve, ha e jogáról a végfelhasználó lemond.
ÁSZF Törzs 2.1.2. Az előfizetői szerződés megkötésének általános szabályai pontja az alábbiakkal
egészítjük ki:
(7) Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató térítésmentesen az Előfizető rendelkezésére
bocsátja az alábbiakat:
a) az előzetes tájékoztatást az NMHH Elnök rendeletében meghatározott tartalommal tartós adathordozón,
vagy ha azon nem lehetséges, könnyen letölthető dokumentum útján, a fogyatékossággal élők számára - kérésre
- akadálymentes formátumban is, továbbá
b) az Előfizetői Szerződés adatainak összefoglalóját tömör és könnyen olvasható formában, az NMHH Elnök
rendeletében meghatározott dokumentumminta szerint.
Ha az Előfizetői Szerződés adatainak összefoglalóját technikai okok miatt nem lehetséges a szerződés
megkötése előtt az Előfizető rendelkezésére bocsátani, az Előfizetői Szerződés akkor lép hatályba, ha a
Szolgáltató által indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátott összefoglaló kézhezvételét követően
az Előfizető a szerződéskötésre vonatkozó szándékát megerősíti.
Az előzetes tájékoztatás és az Előfizetői Szerződés adatainak összefoglalója az Előfizető rendelkezésére
bocsátott tartalommal válik az Előfizetői Szerződés részévé, kivéve, ha a felek a szerződés megkötésekor egyező
akarattal eltérnek azok tartalmától.
ÁSZF Törzs 3.1.7 Szolgáltató értesítések pontja az alábbiakkal egészítjük ki:
Az e-mailt a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a
Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
Az elektronikus levelet, SMS-t vagy MMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig – úgy

kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben az e-mailben, SMS-ben, MMS-ben történő értesítés megtörténte az Előfizető érdekkörében
fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést – az ellenkező bizonyításáig – a Szolgáltató legalább
két alkalommal, legalább öt napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni,
hogy azzal a Szolgáltató az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
A Szolgáltató az általa küldött SMS értesítésekre választ nem fogad.
A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig –
úgy kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
Az internet-hozzáférési, illetve a nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó
Szolgáltató a Hatóság által meghatározott tartalommal, térítésmentesen közérdekű tájékoztatást köteles
eljuttatni az Előfizetői és a végfelhasználói számára. A közérdekű tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább az
alábbiakra:
a) a szerzői vagy adatvédelmi jogokkal, törvénybe ütköző használattal és az ártalmas tartalom terjesztésével
kapcsolatos jogsértésekre és azok jogkövetkezményeire vonatkozó információkra, és
b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a
személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló eszközökre.
Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó Szolgáltató köteles a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen
telepíthető és használható szoftverek vagy azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és
használatára vonatkozó közérdekű tájékoztatót összeállítani, a tájékoztatót internetes honlapján közzétenni, a
közzétételről és annak elérhetőségéről negyedévente - figyelemmel az Eht. 144. § (4)-(5) bekezdésre és az Eht.
149/A. §-ra is - az Előfizetőt értesíteni.
Ha elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály az Előfizető értesítésének módját nem határozza meg, a
Szolgáltató értesítési kötelezettségének választása szerint - az Eht. 144. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel - a következő módon tehet eleget:
a) tartós adathordozó útján, azzal, hogy a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az Előfizetőt igazolható
módon külön értesíteni kell, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege azt nem indokolja;
b) az Előfizető közvetlen értesítésével, személyesen, postai úton, saját kézbesítés útján vagy az elektronikus
hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon;
c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy
d) az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban és honlappal rendelkező média
szerkesztőség, internetes újság vagy hírportál útján legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel
egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.
Az Eht. 144. § (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a Szolgáltató akkor
alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy
a) a szóbeli értesítést az Előfizető tudomásul vette,
b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus értesítés
elfogadásáról előzetesen nyilatkozó Előfizetőnek igazolható módon megküldték, vagy
c) a postai levélben foglalt vagy saját kézbesítés útján továbbított értesítést az Előfizetőnek igazolható módon
megküldték.
Az Eht. 144. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott értesítési módot a Szolgáltató kizárólag a 136. § (1)
bekezdése szerinti értesítések esetén alkalmazhatja.
Az Előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani.
Az internet-hozzáférési szolgáltatást vagy a nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó
Szolgáltató köteles az ajánlatok átláthatósága, összehasonlíthatósága érdekében az általa nyújtott
szolgáltatások jellemzőiről az Elnök által rendeletben meghatározott információkat, az ott meghatározott
esetben, meghatározott gyakorisággal frissítve, világos, géppel olvasható, összehasonlításra alkalmas módon
közzétenni, a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára akadálymentes formátumban is.
A végfelhasználó jogosult térítésmentesen hozzáférni legalább egy olyan független összehasonlító eszközhöz,
amely segítségével összevetheti és értékelheti az internet-hozzáférési és a nyilvánosan elérhető, számfüggő
személyközi hírközlési szolgáltatásokat, továbbá a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat. A

Szolgáltatóktól független vállalkozás által működtetett összehasonlító eszközt a Hatóság kérelemre megfelelést
igazoló tanúsítvánnyal látja el.
Az ÁSZF Törzs 5.2.1. A szolgáltatás korlátozása az Előfizető szerződésszegése esetén – valamennyi
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések pontját az alábbiakkal bővítjük:
A Szolgáltató köteles felhívni az Előfizető figyelmét arra, hogy a korlátozás az Előfizető által igénybe vett más,
az internet-hozzáférési szolgáltatásra épülő elektronikus hírközlési szolgáltatás elérhetőségét és minőségét is
érintheti.
A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani
a) az Előfizető hívhatóságát,
b) a segélykérő hívások továbbítását,
c) a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét,
d) a hibabejelentőjének elérhetőségét,
e) olyan sebességi és minőségi jellemzőkkel rendelkező internet-hozzáférési szolgáltatást, amely lehetővé teszi
legalább az elektronikus levelezést és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét (minimális
szolgáltatási szintű internet-hozzáférési szolgáltatás).
Az ÁSZF Törzs 10.1.1. A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk az alábbiak szerint módosítjuk:

Adat fajtája

Az adatkezelés
célja

Előfizető neve, lakóhelye, a) Számlázás és
tartózkodási helye vagy
kapcsolódó díjak
székhelye,
beszedése,
valamint az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése
d)
Telefonszolgáltatá
s esetében
tudakozói és
telefonkönyvi
megjelentetés az
előfizető
rendelkezésének
megfelelően

Az
adatkezelés
jogalapja
a) Eht. 154. § (1)-(2)
bekezdés, 129. § (5)
bekezdés, 157. §
(2) bekezdés és
2/2015. (III.30.)
NMHH elnöki rendelet
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés és 157. §
(10) bekezdés
c) Számviteli törvény
d) Az
előfizető
hozzájárulás
a

Az adatkezelés időtartama
a) A szerződés

megszűnését követő 1 év
(elévülés)
b) A szerződés
megszűnését követő 1 év
c) A szerződés
megszűnését követő 8 év
d) Tudakozói megjelenés
esetén az Előfizető visszavonó
nyilatkozatáig

Előfizetői hozzáférési
pont helye

a) Számlázás és

kapcsolódó díjak
beszedése,
valamint az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése
d)
Telefonszolgáltatá
s esetében
tudakozói és
telefonkönyvi
megjelentetés az
előfizető
rendelkezésének
megfelelően
Előfizető számlázási címe a) Számlázás és
(amennyiben eltér a
kapcsolódó díjak
lakhelytől/tartózkodási
beszedése,
helytől), szükség esetén
valamint az
számlaszáma
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés, 129. § (5)
bekezdés, 157. §
(2) bekezdés és
2/2015. (III.30.)
NMHH elnöki rendelet
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés és 157. §
(10) bekezdés
c) Számviteli törvény
d) Az
előfizető
hozzájárulás
a

a) A szerződés

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés, 129. § (5)
bekezdés, 157. §
(2) bekezdés a) pont és
2/2015. (III.30.) NMHH
elnöki rendelet
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés a) pont és
157.
§ (10) bekezdés
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
d) Tudakozói megjelenés
esetén az Előfizető visszavonó
nyilatkozatáig

megszűnését követő 1
év(elévülés),
b) A szerződés
megszűnését követő 1 év
c) A szerződés
megszűnését követő 8 év

Adat fajtája
Egyéni előfizető esetén az
előfizető születési neve,
anyja születési neve,
születési helye és ideje

Az adatkezelés
célja
a) Számlázás és

kapcsolódó díjak
beszedése,
valamint az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése
Korlátozottan
a) Számlázás és
cselekvőképes előfizető
kapcsolódó díjak
esetén az utólag fizetett
beszedése,
díjú szolgáltatásokra
valamint az
vonatkozó előfizetői
előfizetői szerződés
szerződések esetében a
figyelemmel
törvényes képviselő neve, kísérése
lakóhelye, tartózkodási
b) Hatósági
helye, számlázási címe,
adatszolgáltatás
szükség esetén
c) Számviteli
számlaszáma, születési
törvény szerinti
neve, anyja születési
bizonylat kiállítása
neve,
és megőrzése
születési helye és ideje
Nem egyéni előfizető
a) Számlázás és
esetén az előfizető
kapcsolódó díjak
cégjegyzékszáma vagy
beszedése,
más nyilvántartási
valamint az
száma, valamint szükség előfizetői szerződés
esetén a pénzforgalmi
figyelemmel
számlaszáma
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése

Az
adatkezelés
jogalapja
a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés, 129. § (5)
bekezdés, 157. §
(2) bekezdés a) pont és
2/2015. (III.30.) NMHH
elnöki
rendelet
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés a) pont és
157.
§ (10) bekezdés
c) Számviteli törvény

Az adatkezelés időtartama
a) A szerződés

megszűnését követő 1
év(elévülés),
b) A szerződés
megszűnését követő 1 év
c) A szerződés
megszűnését követő 8 év

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés, 129. § (5)
bekezdés, 157. §
(2) bekezdés a) pont
és 2/2015. (III.30.)
NMHH elnöki
rendelet
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés a) pont és
157.
§ (10) bekezdés
c) Számviteli törvény

a) A szerződés

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés, 129. § (5)
bekezdés, 157. §
(2) bekezdés a) pont és
2/2015. (III.30.) NMHH
elnöki rendelet
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés a) pont és
157.
§ (10) bekezdés
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

megszűnését követő 1
év(elévülés),
b) A szerződés
megszűnését követő 1 év
c) A szerződés
megszűnését követő 8 év

Természetes
személy
előfizető
személyazonosság
igazolására alkalmas
hatósági
igazolványának
típusa és száma,
Előfizető lakcímet
igazoló
hatósági
igazolványának
száma

Eht. 154. § (1)-(2),
Az előfizetői
jogviszonyt érintő
Eht. 159/A. §
nyilatkozatok
esetében növeli a
személyazonosság
igazolásának
biztonságát,
csökkenti a
személyes
adatokkal való
visszaélés
lehetőségét, segíti a
nyilvánvalóan
hamis, hamisított
vagy érvénytelen
dokumentumok
felismerését.

A szerződés megszűnését
követő 1 évig

Adat fajtája
Kapcsolattartásra
alkalmas elérhetőségek:
e-mail cím, mobil
telefonszám, fax- szám,
értesítési cím

Kapcsolattartó személy/
meghatalmazott
személyazonosító adatai:
név, születési név,
lakóhely, anyja neve,
születési helye és ideje,
személyigazolvány
száma, valamint
elérhetőségei
Az előfizetői állomás
típusa, jellege, száma
vagy egyéb
azonosítója

Elszámolási időszakban
elszámolható összes
egység száma

Az adatkezelés
célja

Az
adatkezelés
jogalapja
Számlázás és
Eht. 154. § (1)-(2),
Eht. 159/A. § bekezdés,
kapcsolódó díjak
129. § (5) bekezdés,
beszedése, az
előfizetői szerződés 157. § (2) bekezdés
a) pont és 2/2015.
figyelemmel
(III.30.) NMHH elnöki
kísérése, valamint
rendelet, valamint az
az előfizetői
előfizető
szerződés
hozzájárulása. Egy
teljesítésének az
adat megadása
elősegítésére
kötelező.
irányuló
Mobil Internet
együttműködés,
Szolgáltatás esetén
kapcsolattartás
vagy eszköz
megrendelése
esetén telefonszám
megadása kötelező.
Az előfizetői
Kapcsolattartó
szerződés
hozzájárulása
figyelemmel
kísérése, valamint
az előfizetői
szerződés
teljesítésének az
elősegítésére
irányuló
együttműködés,
kapcsolattartás
a) Eht. 154. § (1) -(2)
a) Számlázás és a
bekezdés és 157. §
kapcsolódó díjak
(2) b)-c) pont
beszedése, az
előfizetői szerződés bekezdés
b) Eht. 159/A. § (1)
figyelemmel
bekezdés és 157. § (10)
kísérése
bekezdés
b) Hatósági
c) Számviteli törvény
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése
a) Eht. 154. § (1) -(2)
a) Számlázás és a
bekezdés és 157. § (2)
kapcsolódó díjak
d) bekezdés
beszedése, az
előfizetői szerződés b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés és 157. §
figyelemmel
(10) bekezdés
kísérése
c) Számviteli törvény
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése

Az adatkezelés időtartama
A szerződés megszűnését
követő 1 év(elévülés), illetve
az előfizető hozzájárulásának
visszavonásáig

A szerződés megszűnését
követő 1 év(elévülés), illetve
az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig

a)-b) A szerződés
megszűnését követő 1
év(elévülés),
c) A szerződés megszűnését
követő 8 év

A szerződés megszűnését
követő 1 év(elévülés),

Hívó és hívott
előfizetői számok

a) Számlázás és a

kapcsolódó díjak
beszedése, az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés és 157. §
(2) bekezdés e) pont
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés és 157. § (10)
bekezdés

a) A szerződés

megszűnését követő 1
év(elévülés),
b) A szerződés
megszűnését követő 1 év

Adat fajtája
A hívás vagy egyéb
szolgáltatás típusa,
iránya, kezdő időpontja
és a lefolytatott
beszélgetés időtartama,
illetőleg a továbbított
adat terjedelme,
valamint a szolgáltatás
igénybevételekor
használt készülék egyedi
azonosítója (IMEI), IP
hálózatok esetén az
alkalmazott azonosítók
Hívás vagy egyéb
szolgáltatás dátuma

Az adatkezelés
célja
a) Számlázás és a

kapcsolódó díjak
beszedése, az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
bizonylat
megőrzése
a) Számlázás és a

kapcsolódó díjak
beszedése, az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése
Díjfizetéssel és a
a) Számlázás és a
díjtartozással összefüggő kapcsolódó díjak
adatok
beszedése, az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
Tartozás hátrahagyása
a) Számlázás és a
esetén az előfizetői
kapcsolódó díjak
szerződés felmondásának beszedése, az
eseményei
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás
Az előfizetők és
a) Számlázás és a
felhasználók részéről
kapcsolódó díjak
igénybe vehető egyéb,
beszedése, az
nem elektronikus
előfizetői szerződés
hírközlési
figyelemmel
szolgáltatásra, így
kísérése
különösen annak
b) Hatósági
számlázására
adatszolgáltatás
vonatkozó adatok
c) Számviteli
törvény szerinti
bizonylat kiállítása
és megőrzése

Az
adatkezelés
jogalapja
a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés és 157. §
(2) bekezdés f) pont
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés és 157. § (10)
bekezdés
c) Számviteli törvény

Az adatkezelés időtartama
a) A szerződés

megszűnését követő 1 év
(elévülés),
b) Az adatok
keletkezésétől számított
1 év
c) A számla keltétől számított
8 év

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés és 157. §
(2) bekezdés g) pont
b) Eht. 159/A. § (1)
bekezdés d) pont és
157.
§ (10) bekezdés
c) Számviteli törvény

a) A szerződés

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés és 157. §
(2) bekezdés h) pont
b) Eht. 157. § (10)
bekezdés

Az adott számlakövetelés
elévüléséig

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés és 157. §
(2) bekezdés i) pont
b) Eht. 157. § (10)
bekezdés

Az adott számlakövetelés
elévüléséig

a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés és 157. §
(2) bekezdés j) pont
b) 157. § (10) bekezdés
c) Számviteli törvény

a)-b) A szerződés
megszűnését követő 1 év
(elévülés)
c) A szerződés
megszűnését követő 8 év

megszűnését követő 1
év(elévülés),
b) Az adatok
keletkezésétől számított
1 év
c) A szerződés
megszűnését követő 8 év

Adat fajtája
Az előfizetői szolgáltatás
igénybevételéhez
jogellenesen alkalmazott
– így különösen a
tulajdonosa által letiltott
– előfizetői
végberendezések
használatára, illetve
annak kísérletére
vonatkozóan a
Szolgáltató elektronikus
hírközlő hálózatában
keletkező adatok.
Az
előfizető
fent
említett, illetve további
személyes adatai

Az adatkezelés
célja
a) Számlázás és a

kapcsolódó díjak
beszedése, az
előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
b) Hatósági
adatszolgáltatás

Tájékoztatás,
tudományos,
közvélemény- és
piackutatás,
közvetlen
üzletszerzés
(direkt marketing)
tevékenység, üzleti
ajánlatok
kidolgozása
Hatósági
adatszolgáltatás

helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet
hozzáférési szolgáltatás,
internetes telefon-,
internetes levelezési
szolgáltatás, illetve ezek
kombinációja esetén a
kommunikációban részt
vevő előfizetők,
felhasználók hívószámai,
egyedi műszaki-technikai
azonosítói, felhasználói
azonosítói, az igénybe
vett elektronikus
hírközlési szolgáltatás
típusa, a kommunikáció
dátuma,
kezdő és záró időpontja
helyhez kötött telefonHatósági
vagy mobil rádiótelefon
adatszolgáltatás
szolgáltatás, illetve ezek
kombinációja
igénybevételénél
alkalmazott
hívásátirányítás és
hívástovábbítás esetén a
hívásfelépítésben részt
vevő köztes előfizetői
vagy
felhasználói hívószámok;

Az
adatkezelés
jogalapja
a) Eht. 154. § (1) -(2)
bekezdés és 157. §
(2) bekezdés k) pont
b) 157. § (10) bekezdés

Az adatkezelés időtartama
A szerződés megszűnését
követő 1 év (elévülés)

Az érintett
hozzájárulása az Eht.
157. § (4) bekezdés
és160-161. §-a alapján

A szerződés időtartama
alatt, illetve az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig

Eht. 159/A. § (1)
bekezdés d) pont

Az adatok keletkezését követő
1 év

Eht. 159/A. § (1)
bekezdés e) pont

Az adatok keletkezését követő
1 év

Adat fajtája
internet hozzáférési,
internetes elektronikus
levelezési, internetes
telefonszolgáltatás,
illetve ezek
kombinációja esetén az
elektronikus hírközlési
szolgáltatás típusa és a
szolgáltatás előfizető
vagy felhasználó általi
igénybevételének
dátuma, kezdő és záró
időpontja, az
igénybevételnél használt
IP cím, felhasználói
azonosító,
hívószám;
Internet hozzáférési,
internetes elektronikus
levelezési, internetes
telefonszolgáltatás,
illetve ezek
kombinációja során az
előfizetők, felhasználók
egyedi műszakitechnikai azonosítóinak
a Szolgáltató általi
bármely átalakításának
követéséhez szükséges
adatok (IP cím,
portszám)

Az adatkezelés
célja
Hatósági
adatszolgáltatás

Az
adatkezelés
jogalapja
Eht. 159/A. § (1)
bekezdés i) pont

Hatósági
adatszolgáltatás

Eht. 159/A. § (1)
bekezdés j) pont

Az adatkezelés időtartama
Az adatok keletkezését követő
1 év

Az adatok keletkezését követő
1 év

A számhordozást
kérő természetes
személy
azonosításához
szükséges, az alábbi
okiratokban,
okmányokban foglalt
adatokat:
a) magyar
állampolgár:
személyazonosító
igazolvány és
lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
b) nem magyar
állampolgár: útlevél és
lakcímet igazoló
tartózkodási engedély,
vagy más hatósági
igazolvány, valamint az
Előfizető döntése és
hozzájárulása alapján
olyan hatósági
igazolvány vagy
engedély, amely alapján
az előfizetői szerződés
megkötésekor
azonosította.

2/2012. (II. 24.) NMHH
rendelet 5. §

Egyszeri azonosítás

Adat fajtája
Távollévők között
telefonon történt
szerződéskötés,
igénybejelentés
hangfelvétele

A telefonos
ügyfélszolgálatra érkező
előfizetői bejelentések
(panasz és
hibabejelentés)
hangfelvétele

Előfizető panaszról
felvett jegyzőkönyve és
a válasz

Az adatkezelés
célja
A hangfelvétel
készítésének célja a
telefonbeszélgetés
megtörténtének,
szerződés vagy
igénybejelentés
létrejöttének és
tartalmának
igazolása
a) Hibabejelentés, a
hibaelhatároló
eljárás eredménye
és a hibaelhárítás
alapján tett
intézkedések
visszakövetése
b) Egyéb
bejelentések
visszakövetése

Hatósági
adatszolgáltatás

Az
Az adatkezelés időtartama
adatkezelés
jogalapja
Az érintett hozzájárulása A szerződés megszűnését
követő 1 évig (elévülés)

a) Eht. 141. § (1)
bekezdés és
2/2015.
(III.30.) NMHH elnöki
rendelet 22. §
(7) bekezdés
b) 2/2015. (III.30.)
NMHH
elnöki
rendelet 25. §
(1) bekezdés
és 1997. évi
CLV. törvény 17/B. § (3)
bekezdés
1997. évi CLV. törvény
17/A. § (7) bekezdés

a) Hibabejelentés esetében: a

hibaelhárítástól számított 1
éves elévülési időtartam
végéig.
b) 5 év

5 év

Az ÁSZF Törzs 10.1.2. A Szolgáltató által kezelt adatok esetleges továbbítása, célja pontját
az alábbiak szerint módosítjuk:
(1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetői adatokat egymásnak átadhatják az Eht.
150. § alapján a számhordozhatóság biztosítása céljából.
(2) Az Eht. 158. § (1) bekezdése alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési,
valamint a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Elnök
rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának
céljából az Eht. 154. § (2) bekezdése és az Eht. 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok köréből
az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak az Eht. 158. § (3)
bekezdés szerinti indokáról szóló tájékoztatást tartalmazó közös adatállományt hoznak létre és
működtetnek.
A szolgáltató az Eht. 158. § (1) bekezdésben meghatározott célból csak az Eht. 154. § (2)
bekezdésében foglalt előfizetői adatokat, valamint a szerződés tárgyát képező előfizetői
szolgáltatás megjelölését és az előfizető egyéni előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatának
tartalmát továbbíthatja a közös adatállományba.

Az előfizető Eht. 158. § (2) bekezdés szerinti adatait az Elnök rendelete szerinti feltételek
fennállása esetén, illetve abban az esetben kell a közös adatállományba továbbítani, ha
a) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi
lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta,
b) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az
előfizető ellen, illetve az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c) az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a
megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum
nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen).
A szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről.
A közös adatállomány kezelésére, annak időtartama tekintetében az Eht. 157. § (3) bekezdését
kell alkalmazni. Az adatok kizárólag az Eht. 158. § (1) bekezdés szerinti célra használhatók fel.
Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a szolgáltató
köteles haladéktalanul intézkedni az előfizető adatainak a közös adatbázisból történő törlése
iránt, és értesítést küldeni a korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett előfizetőnek a
törlés tényéről.
Az adatállományból adatot igényelhet
a) az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag az Eht. 158. § (1) bekezdés szerinti célra,
b) * az Eht. 157. § (8)-(10) bekezdésében megjelölt szerv, illetve hatóság,
c) * bármely előfizető annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot
tartalmaz.
A közös adatállomány létrehozása, valamint az adatkezelő és az adatfeldolgozó megbízása,
valamint azok jogai és kötelezettségei tekintetében az érintetteknek írásban kell
megállapodniuk.
Az Eht. 162. § (4) bekezdése alapján a beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó
szolgáltatók kötelesek az egyetemes szolgáltatóknak átadni - az előfizető hozzájárulásától
függően - az Elnök rendeletében meghatározott, az előfizetőkre vonatkozó, a beszédcélú
elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által e törvény alapján kezelt adatokat.
Az így átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel.
Az Előfizető előzetes és kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató által megbízott harmadik
személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján az Előfizető megadott elérhetőségeire továbbíthatja a
Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló küldeményét. Ebben az
esetben a harmadik személy adatfeldolgozónak minősül.
Az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás alapos gyanúja esetén a
nyomozó hatóság külön törvényben foglaltak szerint az előfizető vagy a felhasználó írásbeli
kérelmére az előfizető vagy a felhasználó használatában lévő végberendezésen folytatott
beszélgetés, üzenetküldés, e-mail levelezés útján vagy más módon továbbított közlést
lebonyolítók személyes adatait a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti és

rögzítheti.
Szolgáltató adatszolgáltatásra köteles az Eht. 157. § és 159/A. §-aiban meghatározott hatóságok
felé.
A Szolgáltató által kezelt adatok az Előfizető hozzájárulása nélkül átadhatók:
a.) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;
b.) számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
c.) bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;
A Szolgáltató – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség,
bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából – kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a Szolgáltató által
kezelt adatokat. Az adatszolgáltatások teljesítésekor az adatkérés jogszerűségéért az ügyben
eljáró, adatkérésre felhatalmazott szerv a felelős. A Szolgáltató az adatszolgáltatás
teljeskörűségéért, minőségéért és időszerűségéért felelős.
Az Eht. 157. § (2) bekezdés szerinti adatok közül az előfizető családi és utóneve, születési neve,
lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó információ, az előfizetői állomás száma vagy egyéb
azonosítója, az őt hívó és az általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás
dátuma és kezdő időpontja átadható a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély
nélküli szolgáltatás végzése, a nettó short pozícióra vonatkozó bejelentési és közzétételi
kötelezettség elmulasztása, a short ügyletkötési korlátozások ügyében, illetve
vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás
keretében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró
Magyar Nemzeti Banknak.
A szerződés megkötésekor az előfizető hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait a szolgáltató
továbbíthassa tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából,
vagy ezt a hozzájárulást megtagadja.
Az Előfizető nyilatkozatának megfelelően személyes adatai átadhatóak a tudakozószolgáltatást
végző szolgáltatók részére tudakozószolgáltatás ellátásának céljára, illetve egyetemes
elektronikus hírközlési szolgáltatók részére telefonkönyvkiadás céljára.
A DIGI Csoport tagjai (a mindenkori csoporttagok: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Invitel
Távközlési Zrt.) az általuk az előfizetőikről kezelt személyes adatokat, valamint az üzleti titoknak
minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához
és az irányadó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges
mértékben kölcsönösen megismerhetik, általános szerződési feltételeiknek és adatkezelési
tájékoztatójuknak megfelelően egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az
előfizetőkkel létrejött szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt és annak
megszűnését követő 1 évig kezelhetik.
A DIGI csoport tagjai közötti adattovábbításra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján
jogos érdekből, belső adminisztratív célból, valamint a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében
kerülhet sor.

Az ÁSZF Törzs 11.1 Általános rendelkezések pontját az alábbiakkal bővítjük:
(1) Az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatások kivételével a Szolgáltató az Előfizető részére
kiállított számlához csatolt mellékletben az Előfizető által fizetendő díjakat külön jogszabályban
meghatározott bontásban köteles feltüntetni. A hívó Előfizető számára ingyenes hívások,
beleértve a Hatóság által „nem azonosítható hívószámként” megjelölt hívószámokra
kezdeményezett hívásokat, nem jelölhetők meg a hívó Előfizető számláján és a
számlamellékletben.
A Szolgáltató az internet-hozzáférési szolgáltatás, valamint a számfüggő személyközi hírközlési
szolgáltatás Előfizetője kérésére a kiállított számlához köteles az előző bekezdésben
meghatározottaknál részletesebb számlamellékletet csatolni, amely magában foglalja a díj
kiszámításához szükséges számlázási adatokat tartalmazó és - ha a szolgáltatás jellege ezt
lehetővé teszi - a forgalmazási adatokat tartalmazó kimutatást, amely elektronikus számla
esetén díjmentes. Ilyen számlamellékletet a Szolgáltató az előre fizetett díjú Előfizetői
szolgáltatást igénybe vevő Előfizető részére is köteles kiállítani, amennyiben az Előfizető azt
utólagosan kéri.
A hívásrészletezőben vagy az előző bekezdés szerinti kimutatásban fel kell tüntetni az emelt
díjas telefonszámok számhasználójának, valamint az általa nyújtott szolgáltatásnak a
megnevezését, a kiszámlázott szolgáltatások időtartamát vagy adatforgalmát, kivéve, ha az
Előfizető ezen információk feltüntetését nem kérte.

Az ÁSZF Törzs 12.1.1 A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása pontját az alábbiak
szerint módosítjuk:
1) Az egyedi előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésének szabályai
vonatkoznak.
(2) A Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződésnek az egyedi előfizetői szerződésre kiterjedő
egyoldalú módosítására.
(3) A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén a módosításról a hatálybalépését
megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón,
az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíti, az előfizetőket megillető felmondás
feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
(4) A Szolgáltató nem köteles az előző bekezdésben foglalt értesítési határidőt az Általános
Szerződési Feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek
módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti.
(5) A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45
napon belül az Előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult
felmondani az Előfizetői Szerződést.
(6) Nem jogosult az Előfizető az előző bekezdés szerint felmondani az előfizetői szerződést, ha a
módosítás
a) következtében az Előfizetői Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
feltételek az Előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
b) adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy
c) kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.
(7) Nem tekinthető az Előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az
adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési

szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása - ide nem értve az
csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a
módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, vagy a személyes adatok kezelésének
az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok
előnyös változásokkal járnak együtt.
(8) Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak valamely szerződési feltétel olyan
változása, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja.
Az ÁSZF Törzs 12.3.1 A szolgáltatói felmondás általános szabályai pontja az alábbiak
szerint változnak:
(2)A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés felmondását az Előfizetővel tartós adathordozó útján
köteles közölni azzal, hogy a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az Előfizetőt igazolható
módon külön értesíti, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege ez nem indokolja.
(4) A felmondásnak tartalmaznia kell
b.) a felmondási időt, a felmondási idő kiszámítási módját, valamint
c.) Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő
alatt a szerződésszegést megszünteti és a Szolgáltató erről tudomást szerez, az előfizetői
szerződés nem szűnik meg. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul
értesíteni.
Az ÁSZF Törzs 12.3.2 A szolgáltatói felmondás Előfizető díjtartozása esetén az alábbiak
szerint változik:
(1)A Szolgáltató az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben
az Előfizető az esedékes díjat a fizetési határidő elmulasztását követően elküldött,
jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést legalább 15 nappal követő második értesítés
megtörténtét követően sem egyenlítette ki. A Szolgáltató nem mondja fel az Egyedi Előfizetői
Szerződést, ha az Előfizető a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi. A felmondás
tartalmára a rendes felmondásnál írtak irányadók. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani az
Egyedi Előfizetői Szerződést, ha: az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita
rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről
másolatban tájékoztatta a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás
igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.
(2)A Szolgáltató köteles az Előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét
biztosítani.
Az ÁSZF Törzs 12.5.2 A határozott idejű előfizetői szerződések megszüntetésének általános
szabályai az alábbiak szerint módosulnak:
(1)A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben
meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az
Előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési
feltételeknél. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal az
Elnök rendeletében meghatározott tartalommal köteles az Előfizetőt egyértelműen tartós

adathordozó útján tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá
átalakulásáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés megszüntetésének lehetséges
módjaira, a Szolgáltatás tekintetében legkedvezőbb díjszabásra.
(2) Nem lép határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés a határozott időtartamú szerződés
helyébe
a) ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott
idő lejártát megelőzően nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést
megszünteti,
b) az Eht. 127. § (4f) bekezdése szerinti kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító
internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői
szerződés esetén, vagy
c) ha a felek közös akarattal kizárták annak lehetőségét, hogy a határozott időtartamú előfizetői
szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés
lépjen. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról az Előfizető
kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással
dönthetnek. Nem hosszabbítható meg a szolgáltatáscsomagra vagy szolgáltatásokból és
végberendezésekből álló csomagra vonatkozó határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama,
ha a szerződés módosítására azért kerül sor, mert az előfizető ugyanazon internet-hozzáférési
szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó
szolgáltatótól újabb elektronikus hírközlési szolgáltatást rendel meg, vagy további elektronikus
hírközlő végberendezést igényel, kivéve, ha az előfizető a szerződés módosításakor a
meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul.
Amennyiben az előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott időtartam
lejárta előtt felmondani, a Szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket
követelheti, ha az Előfizető a készüléket a felmondást követően is meg kívánja tartani, a
felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet.
Amennyiben az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta
előtt - az Eht 134. § (15) bekezdésben foglalt eset kivételével - felmondja, vagy a Szolgáltató az
Eht 134. § (6), (7), illetve (13) bekezdés szerinti felmondására szerződésszegésével okot
szolgáltat, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti ideértve a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket is -, a felmondáshoz egyéb hátrányos
jogkövetkezményt nem fűzhet. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap
lehet. A jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozó további feltételeket az Elnök rendeletben
állapítja meg.
Ha az Előfizető határozott időtartamú Előfizetői Szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz
igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a
határozott időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az Előfizetői Szerződést a szolgáltatáscsomag
részét képező bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében felmondani, a
szolgáltatáscsomag valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása tekintetében jogosulttá
válik a szerződés felmondására.
Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások esetében az Eht 134. § (14),
(14a) és (15) bekezdés nem alkalmazható. E szolgáltatások esetében az Előfizető általi
egyenlegfeltöltés új határozott idejű szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének
minősül. Az Előfizető általi egyenlegfeltöltéssel az előző határozott idejű szerződés megszűnik
azzal, hogy az előfizető hívószáma változatlan marad.

Internet-hozzáférési Szolgáltatás esetén a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén
- az Előfizető kérésére - díjmentesen lehetővé teszi a Szolgáltató által biztosított, az internethozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó e-mail-címre érkező üzenetekhez való hozzáférést vagy
ezen üzenetek előfizető által megadott e-mail-címre történő továbbítását a felmondástól
számított 6 hónapos időtartamra.
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott időtartam
lejárta előtt felmondani, a Szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket
követeli, ha az Előfizető a készüléket a felmondást követően is meg kívánja tartani, a
felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűz.

Az ÁSZF Törzs 12.5.3 Felmondás az Előfizető részéről pontját az alábbiak szerint
módosítjuk:
(1)Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a szolgáltató köteles minden olyan
formában lehetővé tenni, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz.
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta
előtt – az Eht. 134. § (15) bekezdésben foglalt eset kivételével - felmondja, vagy a Szolgáltató Eht.
134. § (6), (7), illetve (13) bekezdés szerinti felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat,
a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti - ideértve a
készülékvásárlásból eredő kedvezményeket is -, a felmondáshoz egyéb hátrányos
jogkövetkezményt nem fűz. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje 8 nap.
Ha az Előfizető határozott időtartamú Előfizetői Szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz
igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a
határozott időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az Előfizetői Szerződést a szolgáltatáscsomag
részét képező bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében felmondani, a
szolgáltatáscsomag valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása tekintetében jogosulttá
válik a szerződés felmondására.
Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén - az Előfizető kérésére – a Szolgáltató díjmentesen
lehetővé teszi a Szolgáltató által biztosított, az internet-hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó
e-mail-címre érkező üzenetekhez való hozzáférést vagy ezen üzenetek Előfizető által megadott
e-mail-címre történő továbbítását a felmondástól számított 6 hónapos időtartamra.
Az ÁSZF Törzs 4.3. pontját az Invitel hálózatának biztonságának megőrzése érdekében az
alábbiak szerint módosítottuk:
A há ló zatbiztonsá g é rdeké ben a Szolgá ltató alapé rtelmezetten szű ri azon forgalmakat, melyek a
biztonsá got veszé lyeztetik. Az alapé rtelmezett há ló zatbiztonsá gi szű ré seket az Elő fizető
ké ré sé re a szolgá ltató feloldja, amennyiben azok jogos igé nyeket elé gítenek ki, é s nem ü tkö znek
ezen pontban rö gzített irá nyelvekkel.
Budapest, 2020. november 20.
Tisztelettel:
INVITEL Távközlési Zrt.

