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2003. évi C. törvény
az elektronikus hírközlésről 1
XVI. Fejezet
AZ ELŐFIZETŐK ÉRDEKEIVEL ÉS JOGAIVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Hírközlési és Média Biztos 2
126. § 3
Különleges hírközlési szolgáltatások4
126/A. §5 (1) A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásra és a gépek közötti
szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatásokra e fejezet rendelkezései az e
szakaszban foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
(2) A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás tekintetében nem kell alkalmazni a
127. § (4b) bekezdését, a 132. § (4)-(5) bekezdését és a 134. § (14), (14a), (15) és (15a)
bekezdését.
(3) E fejezet rendelkezéseit - a 86/A. § és a 149/A-149/D. § kivételével - nem kell alkalmazni
azon számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra, amelynek
foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben nem nyújt egyéb
elektronikus hírközlési szolgáltatást. E mentességéről a szolgáltató köteles a szerződés
megkötése előtt igazolható módon tájékoztatni a végfelhasználókat.
(4) A gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások tekintetében
nem kell alkalmazni a 127. § (4b) bekezdését, a 129. § (1a) bekezdését és a 134. § (14) és
(14a) bekezdését.
(5) A gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások tekintetében a
132. § (3)-(9) bekezdésében és a 134. § (15) és (15a) bekezdésében biztosított jog kizárólag
azon előfizetőt illeti meg, amely fogyasztónak vagy olyan üzleti előfizetőnek minősül, amely
az előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH rendelet szerinti mikro- vagy
kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet fogalmi körébe tartozik.
Előfizetői szerződés

1 Kihirdetve: 2003. XI. 27. A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd:
532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) h), 1. melléklet 8.
2 Megállapította: 2010. évi LXXXII. törvény 14. §. Hatályos: 2010. VIII. 11-től.
3 Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) d). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
4 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 60. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
5 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 60. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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127. § (1) 6 Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, a fogyasztó vagy más
felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely meg
kell, hogy feleljen a közérthetőség és ellentmondás-mentesség követelményének. Az előfizetői
szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetői szolgáltatásokra
vonatkozóan általános szerződési feltételeket köteles készíteni, amelyek elektronikus hírközlési
szabályoknak való megfelelőségét a Hatóság rendszeresen vizsgálja. Az előfizetői szerződés az
általános szerződési feltételekből, valamint az egyedi előfizetői szerződésből áll.
(1a)7 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.
(2) 8 Az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kibocsátott, az előfizetői
szerződések részletes szabályairól szóló NMHH rendeletben nem szabályozott esetekre a Ptk.
szerződésekre vonatkozó rendelkezései irányadók.
(2a) 9 Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője legfeljebb az
Elnök rendeletében meghatározott számú előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon
szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződést köthet és az előfizetését nem értékesítheti tovább.
(2b) 10 Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetői
szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát harmadik személy részére abban az esetben
adhatja át, ha a 129. § (2) bekezdés szerinti azonosításhoz szükséges adatokról a SIM kártya
átadását megelőzően az elektronikus hírközlési szolgáltatót tájékoztatta, és a szolgáltató a
harmadik személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának
érvényességét a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában
ellenőrizte. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli
hozzátartozó.
(2c) 11 A (2b) bekezdésnek nem megfelelő átruházás esete a szolgáltató megtévesztésével kötött
szerződésnek minősül.
(2d) 12 A szolgáltató a Kormány rendeletében meghatározott - a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok irányításáért felelős miniszter által irányított - rendvédelmi szervnek jelzést küld, ha
a) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői
szerződéssel kapcsolatban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével
kapcsolatban kétség merül fel, illetve
b) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés
igénybevételével összefüggésben - különösen az előfizető körülményei, az előfizetői szerződések
száma vagy az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások jellege alapján bűncselekmény gyanúja merül fel.
6 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 61. § (1). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
7 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 61. § (1). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
8 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 61. § (2). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
9 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 5. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
10 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 5. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
11 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 5. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
12 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 5. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
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(3) 13 Üzleti előfizető esetében a szolgáltató e fejezet rendelkezéseitől az előfizetői foglaltak
szerint térhet el.
(4) 14 A felek az egyedi előfizetői szerződésben az e törvényben, az e törvény felhatalmazása
alapján kibocsátott, az előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH rendeletben és
az általános szerződési feltételekben foglaltaktól az előfizető javára egyező akarattal eltérhetnek.
(4a) 15 Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy
határozott.
(4b) 16 A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére kötött
határozott időtartamú előfizetői szerződés - a (4c) és (4f) bekezdés kivételével - legfeljebb 12
hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell mutatni annak
részletes feltételeit.
(4c) 17 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 (4b)
bekezdés szerinti 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések
előfizetési díjától.
(4d) 18 A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát vagy a 134. § (15) bekezdése szerinti
elszámolást 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).
(4e) 19 A (4c) bekezdés 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.
(4f) 20 Az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését
ösztönző, kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés a kedvezményes
szerződéses feltételek igénybevételére jogosult előfizetővel abban az esetben is megköthető 24
hónapra, ha ahhoz nem kapcsolódik a (4c) bekezdés szerinti készülékvásárlás.
(4g)21 A (4b), (4c) és (4f) bekezdésben rögzített maximális időtartam nem vonatkozik az
olyan részletfizetési szerződés időtartamára, amelyben az előfizető vállalta, hogy kizárólag
13 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 61. § (3). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
14 Megállapította: 2016. évi CLXVIII. törvény 27. §. Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 26.
15 Beiktatta: 2011. évi CVII. törvény 31. § (4). Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény 71.
§ (3).
16 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 61. § (4). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
17 Beiktatta: 2017. évi LXXXVIII. törvény 1. §. Hatályos: 2017. X. 24-től.
18 Beiktatta: 2017. évi LXXXVIII. törvény 1. §. Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 27.
19 Beiktatta: 2017. évi LXXXVIII. törvény 1. §. Hatályos: 2017. X. 24-től.
20 Beiktatta: 2017. évi CXXXVIII. törvény 1. §. Hatályos: 2017. XI. 12-től.
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az előfizetői hozzáférési pont létesítését részletekben fizeti. Az előfizetői hozzáférési pont
létesítésére vonatkozó részletfizetési szerződés nem terjedhet ki az elektronikus hírközlő
végberendezésre, és nem akadályozhatja az előfizetőt az előfizetői szerződés időtartamához
és megszűnéséhez kapcsolódó jogai gyakorlásában.
128. § (1) 22 Az előfizető az előfizetői szerződés alapján az adott szolgáltatást a szerződés
időtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton biztosított előfizetői interfészhez
elektronikus hírközlő végberendezést csatlakoztatni.
(2) 23 Az elektronikus hírközlési szolgáltató nem teheti függővé valamely előfizetői szolgáltatás
igénybevételét az adott előfizetői szolgáltatáshoz nem nélkülözhetetlen más előfizetői
szolgáltatás igénybevételétől, vagy az adott előfizetői szolgáltatáshoz nem nélkülözhetetlen más
szolgáltatás vagy termék megvásárlásától vagy igénybevételétől.
(4) 24 Az elektronikus hírközlési szolgáltató nem számolhat fel külön díjat a szolgáltatás
nyújtásával szükségképpen együtt járó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó, a szokásos mértéket
meg nem haladó költségű szolgáltatási elem címén. Különösen nem számítható fel külön díj
számla kiállításáért a számla formátumától, valamint a számla befizetéséért a befizetés módjától
függetlenül. Az e bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadálya annak, hogy a szolgáltató az
előfizetőnek kedvezményeket nyújtson.
(5)25 Ha az előfizetőnek kínált szolgáltatáscsomag vagy szolgáltatásokból és
végberendezésből álló csomag tartalmaz legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást
vagy egy nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást, a csomag
minden elemére alkalmazni kell a 127. § (4g) bekezdését, a 132. § (3)-(6) bekezdését, a 134. §
(14) bekezdését, a 144. § (10) bekezdését és a 150. § (2) és (3) bekezdését.
128/A. §26 (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltató és az elektronikus hírközlő hálózat
üzemeltetője nem akadályozhatja meg és egyoldalúan nem korlátozhatja, hogy az előfizető
vagy a végfelhasználó választása szerinti, harmadik személy által üzemeltetett rádiós helyi
hálózathoz csatlakozzon.
(2) Az előfizető és a végfelhasználó jogosult - a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a
frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet szerint - a rádiós helyi
hálózatához és azon keresztül az elektronikus hírközlési szolgáltató, illetve az elektronikus
hírközlő hálózat üzemeltetője által üzemeltetett hálózathoz viszonossági alapon, vagy
szélesebb körben hozzáférést nyújtani más végfelhasználó számára. Ezt a jogosultságot az
elektronikus hírközlési szolgáltató és az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője
egyoldalúan nem korlátozhatja.
Az előfizetői szerződés létrejötte

21 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 61. § (5). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
22 Módosította: 2016. évi CLXVIII. törvény 32. § d).
23 Megállapította: 2009. évi LXXXV. törvény 126. § (1). Hatályos: 2009. XI. 1-től.
24 Megállapította: 2012. évi CLXI. törvény 13. §. Módosította: 2016. évi XLIII. törvény 29. § 5. a), b), c).
25 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 62. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
26 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 63. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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129. § 27 (1) 28 A felek az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással - az e
törvényben és az Elnök rendeletében meghatározott módon - köthetik meg. A nyilvánosan
elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az előfizetői szerződést az
általános szerződési feltételei szerint köti meg.
(1a)29 Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a nyilvánosan elérhető elektronikus
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles térítésmentesen az előfizető
rendelkezésére bocsátani
a) az előzetes tájékoztatást az 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 Elnök rendeletében meghatározott dokumentumminta szerint.
(1b)30 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.
(1c)31 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.
(2) 32 A szolgáltató az előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében az előre
fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés megkötését
megelőzően, illetve a (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés érdekében köteles az egyéni
előfizetőnek, valamint üzleti előfizető esetén a szerződést aláíró személynek a személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványának érvényességét a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában ellenőrizni.
(2a) 33 A (2) bekezdésben meghatározott, az előfizető személyazonosságának sikeres
ellenőrzésének hiányában az előfizetői szerződés nem köthető meg, valamint a szolgáltató a
szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.
(2b) 34 A szolgáltató - a (2) bekezdés szerinti az előfizető személyazonosságának igazoló
ellenőrzése érdekében -

27 Megállapította: 2011. évi CVII. törvény 32. §. Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény
71. § (3).
28 Módosította: 2016. évi XLIII. törvény 29. § 6., 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 28.
29 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 64. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
30 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 64. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
31 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 64. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
32 Megállapította: 2016. évi CXXVIII. törvény 6. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
33 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 6. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
34 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 6. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
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a) ha a 134. § (16) bekezdés szerinti határozott időtartamú szerződések láncolata az egy évet
meghaladja, akkor a szerződés megkötésének napját követő egy év múlva, majd évente az
évforduló napjáig az előfizető,
b) a 127. § (2b) bekezdés szerinti harmadik személy adatainak egyeztetésére köteles.
(2c) 35 Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében az előfizető
személyazonossága igazolását on-line regisztráción keresztül is
a) kezdeményezheti a szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés megkötését megelőzően, illetve
b) elvégezheti a (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés során.
(3) Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a természetes személy előfizetőnek a
szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni előfizetőként
vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Ha az előfizetői szerződést nem írásban
kötik, a szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető egyszerű módon és ingyen megtehesse
az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételének módját,
annak határidejét egyebekben a szolgáltatói általános szerződési feltételek határozzák meg.
(4) Az előfizető az előfizetői szerződés hatálya alatt a (3) bekezdésben meghatározott
nyilatkozatot az általános szerződési feltételekben meghatározott módon vonhatja vissza vagy
módosíthatja.
(5) 36 Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell az általános
szerződési feltételekben foglaltaktól való valamennyi eltérést jól látható és értelmezhető módon,
figyelemfelhívó jelleggel, továbbá az Elnök rendeletében meghatározott adatokat az Elnök
rendeletében meghatározott felosztásban.
(6) 37

Az előfizetői szerződés módosítása
132. § 38 (1) Az egyedi előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésének
szabályai vonatkoznak.
(2) Az általános szerződési feltételek lehetővé tehetik az előfizetői szerződésnek az egyedi
előfizetői szerződésre kiterjedő szolgáltató általi egyoldalú módosítását.
(3) szolgáltatóegyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését
megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az
Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás
feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
(4) A szolgáltató nem köteles a (3) 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 nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóegyoldalú
szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető
35 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 6. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
36 Megállapította: 2016. évi XLIII. törvény 17. §. Hatályos: 2016. VII. 1-től.
37 Hatályon kívül helyezte: 2016. évi XLIII. törvény 30. § c). Hatálytalan: 2016. VII. 1-től.
38 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 65. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői
szerződést.
(6) Nem jogosult az előfizető az (5) 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.
(9) A (6) szolgáltatónak kell bizonyítania.
(10) Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél
kezdeményezheti. A kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor
tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Nem
tekinthető az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így
különösen a szolgáltatás további igénybevétele, illetve a szolgáltatás ellenértékének megfizetése,
ettől érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben az előfizető a kétoldalú szerződésmódosításra
vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a szerződés
változatlan feltételekkel hatályban marad.
(11) A szolgáltató szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában közérthetően és áttekinthetően
köteles rögzíteni, hogy az előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződés mely feltételei
milyen módon változnak meg,előfizetőt a szerződésmódosítás menetéről.
(12) A szolgáltató az előfizető kérésére köteles a helyhez kötött elektronikus hírközlési
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői hozzáférési pontot a földrajzi szolgáltatási
területén belül áthelyezni, kivéve, ha ez rajta kívül álló okból nem lehetséges. A szolgáltató nem
köteles az áthelyezési igényt teljesíteni, ha az előfizetőnek az áthelyezési igény benyújtásakor a
137. § (1) bekezdés c) pontja szerinti díjtartozása áll fenn.
(13) Ha a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni előfizető
lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási
helyéről új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését,
és a szolgáltató az áthelyezési igényt rajta kívül álló okból teljesíteni nem tudja, az előfizető a
szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést. A szolgáltató az
értesítésben köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt az őt megillető felmondási jogról.
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Az előfizetői szerződés megszűnése
134. § (1) 39 Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor
jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az előfizetői szerződés bármely ezzel
ellentétes kikötése semmis.
(1a) 40 A szolgáltató köteles az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra
irányuló előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani:
a) ha az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetését
továbbértékesíti,
b) ha a 129. § (2b) bekezdés szerinti ellenőrzéskor megállapításra kerül az okmány
érvénytelensége,
c) ha a 127. § (2d) bekezdésben meghatározott szerv nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági okból
jelzéssel élt,
d) ha az előfizető a 129. § (2b) bekezdés szerinti adategyeztetési kötelezettségét a szerződés
évfordulójának napját követő ötödik napig nem teljesítette.
(2) 41 Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje az (1a), a (6)-(7),
illetve a (13) bekezdésben meghatározottak kivételével nem lehet kevesebb mint 60 nap.
(3) 42 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) 43 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.
(5) A szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell
a) a felmondás indokát,
b) 44 a felmondási időt, a felmondási idő lejártának kiszámítási módját, és
c) ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását a (4)
bekezdésben foglaltakról.
(6) A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést a (3)-(5)
bekezdésben meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel mondhatja fel, ha
a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető
értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg,
b) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető 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

39 Megállapította: 2017. évi LXXXVIII. törvény 5. § (1). Hatályos: 2017. X. 24-től.
40 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 7. § (1). Hatályos: 2017. I. 1-től.
41 Megállapította: 2016. évi CXXVIII. törvény 7. § (2). Hatályos: 2017. I. 1-től.
42 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (1). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
43 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (1). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
44 Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 29.
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c) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére
továbbértékesíti,
d) az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.
(6a) 45 A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést a (3)- (5)
bekezdésben meghatározott feltételek szerint 5 napos határidővel felmondja, ha az előre fizetett
díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetői szolgáltatás igénybevételét
lehetővé tevő SIM kártyát a SIM kártya átadását megelőzően a 129. § (2) bekezdés szerinti
azonosításhoz szükséges adatokról az elektronikus hírközlési szolgáltató tájékoztatása nélkül
harmadik személy részére átadja.
(7) 46 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. Nem jogosult a szolgáltató felmondani a 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. A szolgáltató köteles az előfizető kérésére a nem vitatott díjak
befizetésének lehetőségét biztosítani.
(8) 47 Megszűnik az előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést nyújtó
szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött - olyan, az adott előfizetői hozzáférésen az előfizető
számára előfizetői szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre
vonatkozó - szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg, amelyről a szolgáltató az előfizetőt
értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal.
(9) 48 Ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatást más szolgáltatóval a (8) bekezdés szerinti
nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó szerződés alapján nyújtja, köteles az előfizetőt a
nagykereskedelmi hozzáférésre irányuló szerződés felmondásáról haladéktalanul értesíteni.
(10) A szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy - a 137. §
feltételei szerint - korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az előfizető a
korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha
a felmondás feltételei egyébként fennállnak.
(10a) 49 Az előfizetői szerződés megszűnik továbbá:
a) 50 az előfizető jogutód nélküli megszűnésével,
b) a szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével,

45 Beiktatta: 2016. évi CXXVIII. törvény 7. § (3). Hatályos: 2017. I. 1-től.
46 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (2). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
47 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (2). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
48 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (2). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
49 Beiktatta: 2013. évi CXXI. törvény 29. §. Hatályos: 2013. VII. 5-től.
50 Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 30.
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c) 51 az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a szolgáltatóváltásra, illetve a
számhordozásra vonatkozó szabályok szerint a szolgáltatóváltás, illetve a számhordozás
megvalósulásával, amennyiben az nem módosul, vagy
d) a felek közös megegyezésével, figyelemmel a 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel,
hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli
vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos
nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal
szüntethetik meg a felek.
(10b) 52 Az előfizetői szerződés kizárólag az e törvényben és a végrehajtására kiadott
jogszabályban foglalt esetekben és módon szűnhet meg, az előfizetői szerződés bármely ezzel
ellentétes rendelkezése semmis.
(11) 53 Az előfizetői szerződés megszűnése egyes eseteinek e törvényben és a végrehajtására
kiadott jogszabályban nem szabályozott feltételeit a szolgáltató az általános szerződési
feltételekben határozza meg.
(12) A szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az előfizetői szerződést,
ha a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a díjat másik
szolgáltató helyett szedi be, és
a) a (6) vagy (7) bekezdésben foglalt feltételek teljesültek, valamint
b) a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve
megszüntetésére.
(13) 54 A műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződést a szolgáltató akkor is
jogosult 15 napos határidővel felmondani, ha az előfizető a (6) bekezdés szerinti
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, a
beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet
jogosulatlanul dekódolja.
(14)55 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, szolgáltatás tekintetében legkedvezőbb díjszabásra.
(14a)56 A (14) bekezdéstől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a
határozott időtartamú szerződés helyébe
51 Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 31.
52 Beiktatta: 2013. évi CXXI. törvény 29. §. Hatályos: 2013. VII. 5-től.
53 Módosította: 2013. évi CXXI. törvény 34. §. Módosítva: 2016. évi XLIII. törvény 29. § 10. alapján.
54 Megállapította: 2011. évi CVII. törvény 36. § (3). Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII.
törvény 71. § (3).
55 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (3). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
56 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (4). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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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) a 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.
(14b)57 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.
(15) 58 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.
(15a)59 Amennyiben az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam
lejárta előtt - a (15) bekezdésben foglalt eset kivételével - felmondja, vagy a szolgáltató (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.
(15b)60 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. A határozott idejű szerződés
felmondásának részletes szabályait a szolgáltató az általános szerződési feltételekben
határozza meg.
57 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (5). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
58 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (6). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
59 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (6). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
60 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (6). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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(16) 61 Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások esetében a (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.
(17) 62 Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a szolgáltató köteles minden olyan
formában lehetővé tenni, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz.
(18)63 Internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak az előfizetői szerződés
megszűnése esetén - az előfizető kérésére - díjmentesen lehetővé kell tennie 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 előfizető kérése
esetén a szolgáltató a hozzáférést, illetve a továbbítást ezt meghaladó időtartamra is
biztosíthatja, ennek feltételeit az általános szerződési feltételekben határozza meg.
A szolgáltatás szüneteltetése
135. § (1) A szolgáltató köteles az előfizetői szolgáltatást az előfizető kérésére - amennyiben ezt
a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik - szüneteltetni.
(2) A szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározhatja a szünetelés kérhető
leghosszabb időtartamát, amely azonban egyéni előfizető esetén nem lehet kevesebb 6 hónapnál.
(3) Ha az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az
előfizetőt csak - az előfizetői szerződésben feltüntetett - csökkentett, indokolt és méltányos díj
fizetésére lehet kötelezni.
136. § (1) Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet:
a) az előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat
átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más
gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot
nem haladhatja meg;
b) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén;
c) 64 Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen
terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok
által előírt módon.
(2) Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az
általános szerződési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka
mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés
időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban
meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat.
(3) Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató
igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót
megtett.
61 Megállapította: 2017. évi CXXXVIII. törvény 4. §. Hatályos: 2017. XI. 12-től.
62 Beiktatta: 2012. évi CLXI. törvény 20. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.
63 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 66. § (7). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
64 Módosította: 2011. évi CVII. törvény 59. §, 2011. évi CCI. törvény 240. § n).
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(4) 65 Az előfizetői szolgáltatás szünetelésének egyéb eseteit az Elnök rendeletben állapítja meg.
A szolgáltatás korlátozása
137. § (1) 66 Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető
által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló)
forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére
a szolgáltató az előfizető értesítésével a következő esetekben jogosult:
a) 67 az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz nem megfelelő
interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott;
b) 68 a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása
nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja;
c) 69 az előfizetőnek a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását követő 8 napon belül
megküldött felszólításban megjelölt - de legalább 30 15 napos - határidő elteltét követően is
esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a
szolgáltatónak nem adott az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni
biztosítékot;
d) 70 az előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerződési
feltételekben, illetve az egyedi előfizetői szerződésben az igénybevétel felső korlátjaként
meghatározott összeget vagy hívás, üzenet, illetve adatmennyiséget.
(1a)71 Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a szolgáltató a korlátozás legkorábbi
időpontját legalább 3 nappal megelőzően értesíti az előfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a
korlátozásra mely időpontot követően kerülhet sor. Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a
korlátozásra az előfizető egyidejű értesítésével kerülhet sor. A szolgáltató köteles felhívni az
előfizető figyelmét arra, hogy a korlátozás az előfizető által igénybe vett más, az internethozzáférési szolgáltatásra épülő elektronikus hírközlési szolgáltatás elérhetőségét és minőségét is
érintheti.
(2) 72 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,
65 Megállapította: 2011. évi CVII. törvény 37. §. Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény
71. § (3).
66 Módosította: 2016. évi XLIII. törvény 30. § f).
67 Módosította: 2016. évi CLXVIII. törvény 32. § e).
68 Módosította: 2011. évi CVII. törvény 59. §.
69 Módosította: 2016. évi XLIII. törvény 29. § 11. a), 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 32.
70 Megállapította: 2012. évi CLXI. törvény 21. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.
71 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 67. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
72 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 67. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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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).
(2a) 73 Ha az előfizető több előfizetői szolgáltatást egy egyedi előfizetői szerződés keretében vesz
igénybe, a korlátozás az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott díjtartozás, valamint a csalás
esetét kivéve - a műszakilag kivitelezhető mértékben - csak az előfizetői szerződésszegéssel
érintett szolgáltatásra terjedhet ki.
(2b) 74 A szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással
arányos díjat számíthat fel.
(2c) 75 A műsorterjesztő a szolgáltatás igénybevételének a korlátozására akkor is jogosult, ha az
előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek
jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja.
(3) 76
(4) 77 A szolgáltató köteles újra biztosítani a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt. A
szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért az előfizetői szerződésben
feltüntetett - indokolt és méltányos - díjat számolhat fel. Amennyiben az előfizető a korlátozás
okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést felmondja, és erről a szolgáltató legkésőbb a
korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés
megszüntetésében közösen megegyeznek, a szolgáltató - az előfizető ellentétes nyilatkozatának
hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja.
(5)-78
(8) 79
(9) 80 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának egyéb eseteit az Elnök rendeletben állapíthatja
meg.
Az előfizetői bejelentések, panaszok szolgáltató általi kezelése
138. § (1) Az előfizetői szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató köteles az
előfizetői és felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az
73 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 67. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
74 Beiktatta: 2011. évi CVII. törvény 38. § (2). Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény 71.
§ (3).
75 Beiktatta: 2011. évi CVII. törvény 38. § (2). Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény 71.
§ (3).
76 Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CCI. törvény 241. §. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
77 Megállapította: 2016. évi XLIII. törvény 22. § (2). Hatályos: 2016. VII. 1-től.
78 Beiktatta: 2011. évi CVII. törvény 38. § (3). Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény 71.
§ (3).
79 Hatályon kívül helyezte: 2020. évi LXXXV. törvény 86. § (1) 17. Hatálytalan: 2020. XII. 21-től.
80 Beiktatta: 2011. évi CVII. törvény 38. § (3). Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény 71.
§ (3). Módosította: 2011. évi CCI. törvény 239. § i).
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előfizetők és felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtetni telefonhálózaton történő
eléréssel, lehetőség szerint internetes eléréssel, valamint - amennyiben az előfizetők száma az
ezret meghaladja - az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben.
(2) A szolgáltató köteles az előfizetőt az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján,
valamint az előfizetői szerződésben tájékoztatni arról, hogy
a) 81 az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen
feltételek szerint teheti meg a szolgáltatónál, illetve a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál,
b) az ügyfélszolgálathoz érkező egyes panaszokat mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a
vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon értesíti az előfizetőt,
c) 82 az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely
hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
(3) 83 Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést
(díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és a bejelentés megvizsgálásának
befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést a 134. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
felmondani.
(4) Ha az előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a
bejelentést a szolgáltató nem utasítja el 5 napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel
vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával
meghosszabbodik.
(5) Az a szolgáltató, amelynek számlázási rendszere zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító
szervezet tanúsítja, akkor is jogosult a 134. § (7) bekezdése szerinti felmondás alkalmazására, ha
az előfizető a (3) bekezdés szerinti bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be. A
díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával akkor sem hosszabbodik
meg, ha a szolgáltató a bejelentést 5 napon belül nem utasítja el.
(6) Ha a szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő
havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül - az
előfizető választása szerint - a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait
az előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az
előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén
az előfizetőt megillető kamat mértéke legalább a szolgáltatót az előfizető díjfizetési késedelme
esetén megillető kamat mértéke.
(7) Ha az előfizető a szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a szolgáltatónak kell
bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a
díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. Ellenkező bizonyításig nem terheli számlázási
rendszere zártságának vonatkozásában külön bizonyítási kötelezettség a szolgáltatót, ha
számlázási rendszere zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja.
(8) 84 Az előfizetői panasz intézésére és az ügyfélszolgálatra irányadó eljárást egyebekben a
szolgáltató általános szerződési feltételei határozzák meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény 17/A. §-ában, 17/B. § (1) és (3)-(3b) bekezdésében, valamint 17/C. §-ában
foglaltakkal összhangban.
81 Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 33.
82 Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 34.
83 Megállapította: 2008. évi XLVII. törvény 45. § (5). Hatályos: 2008. IX. 1-től.
84 Megállapította: 2016. évi CLXVIII. törvény 28. §. Hatályos: 2017. IX. 1-től.
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(9) Az előfizető kérésére a szolgáltatónak az adatkezelési szabályok figyelembevételével
biztosítania kell, hogy az előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a
fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.
(10) 85 A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatára érkező előfizetői jogviszonyt érintő
megkereséseket, panaszokat, valamint a szolgáltató és az előfizető közötti telefonos
kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint a szolgáltatónak rögzítenie kell, és
visszakereshető módon legalább egy évig meg kell őriznie.
Az előfizetői szolgáltatások teljesítésének minőségi követelményei
139. § 86 Az internet-hozzáférési szolgáltatásokat és a nyilvánosan elérhető személyközi
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató köteles a szolgáltatás minőségére vonatkozó
információkat rendszeresen közzétenni az Elnök rendeletében meghatározott esetben,
tartalommal, formában és módon, hogy az előfizetők - beleértve a fogyatékossággal élő
személyeket is - átfogó, összehasonlítható, megbízható, felhasználóbarát, naprakész
információhoz juthassanak.
140. § (1) 87 A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat
elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású
hívhatósággal is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatokból indított hívásokra kell alkalmazni.
(2) Az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató a műszaki szolgáltatási feltételek megléte esetén
saját hálózatából díjmentesen köteles biztosítani ügyfélszolgálatának elérhetőségét.
(3) Az előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a szolgáltató által biztosított
hibabejelentő szolgálatnál jelentheti be, amelyet a szolgáltató az ügyfélszolgálatán keresztül vagy
közvetlenül köteles elérhetővé tenni, az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerint.
(4) 88 Az ügyfélszolgálat elérhetőségét biztosító telefonszolgáltatáson keresztül gazdasági reklám
vagy ajánlat csak abban az esetben továbbítható, ha ezt az előfizető kérte vagy ehhez a hívó fél
előzetesen hozzájárul. Az ügyfélszolgálat elérhetősége e hozzájáruláshoz nem köthető.
141. § (1) 89 A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a
hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb
elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig kell
megőrizni.
(2) A szolgáltatónak a hibabejelentést az előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a
rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját;
b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót;
c) a hibajelenség leírását;
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét;
85 Megállapította: 2012. évi CLXI. törvény 23. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.
86 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 68. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
87 Megállapította: 2011. évi CVII. törvény 41. § (1). Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII.
törvény 71. § (3). Módosította: 2011. évi CCI. törvény 239. § j).
88 Beiktatta: 2011. évi CVII. törvény 41. § (2). Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 35.
89 Megállapította: 2012. évi CLXI. törvény 24. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.
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f) a hiba okát;
g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét
(eredménytelenségét és annak okát);
h) 90 az előfizető értesítésének módját és időpontját, ezen belül is különösen az előfizető
bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról történő értesítések módját
és időpontját.
(3) 91 A szolgáltató a saját érdekkörébe tartozó hiba elhárítását díjfizetéshez nem kötheti, vagy
egyéb, az előfizető közreműködését igénylő feltételt nem támaszthat.
Tételes számlamelléklet
142. § (1) 92 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.
(2) 93 A szolgáltató az internet-hozzáférési szolgáltatás, valamint a számfüggő személyközi
hírközlési szolgáltatás előfizetője kérésére a kiállított számlához köteles az (1) bekezdésben
meghatározottaknál részletesebb számlamellékletet csatolni (e § alkalmazásában a továbbiakban:
hívásrészletező), 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.
(2a)94 A hívásrészletezőben vagy a (2) 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.
(3) 95 Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely
biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a
számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk
észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános
információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a szolgáltatónak
adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános
információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.
90 Megállapította: 2012. évi CLXI. törvény 25. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.
91 Beiktatta: 2011. évi CVII. törvény 42. §. Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény 71. §
(3).
92 Módosította: 2010. évi LXXXII. törvény 41. § (1).
93 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 69. § (1). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
94 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 69. § (2). Hatályos: 2020. XII. 21-től.
95 Megállapította: 2014. évi XLI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2014. X. 7-től.
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(4) 96 A (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést a tanúsító szervezet
által történő, a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A
számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése kizárólag informatikai biztonsági
funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi
informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által
kiállított tanúsítvánnyal igazolható. A tanúsítvány a kiadását követő második naptári év utolsó
napjáig érvényes.
(5) 97
(6) 98 Az elektronikus hírközlési szolgáltatás díjának elszámolása alapjául szolgáló számlázási
rendszer információbiztonsági megfeleltetéséről a szolgáltató az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló törvénynek megfelelően és módon köteles
gondoskodni.
(7) 99 A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendszer
vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban részt vevő rendszer technológiai
vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges összes releváns bemeneti
adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet. A vizsgálatnak ki kell terjednie a
rendszerben alkalmazott számlázó szoftver termék konkrét beállításainak, telepítésének és
üzemeltetésének ellenőrzésére is.
(8) 100 Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltető szolgáltató komplex, sokfunkciós
elektronikus információs rendszerének a számlázási rendszer integráns része, a számlák
kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek nem esnek a tanúsítás hatáskörébe.
(9) 101 A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsító szervezet
figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képező számlázó szoftver vagy komponenseinek
meglévő terméktanúsítványait is. A logikai védelmi intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó
követelményeinek vizsgálata során a nyilvános, nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nem
rendelkező egyedi számlázó szoftverek esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftver
forráskódszintű elemzésére is.
(10) 102 A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell:
a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának
hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó
akkreditált státuszt igazoló okirattal,

96 Megállapította: 2014. évi XLI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2014. X. 7-től. Az utolsó mondatot beiktatta:
2014. évi XCIX. törvény 290. § (1). Hatályos: 2014. XII. 30-tól.
97 Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XLI. törvény 3. §. Hatálytalan: 2014. X. 7-től.
98 Beiktatta: 2014. évi XLI. törvény 2. § (3). Hatályos: 2014. X. 7-től. Módosította: 2014. évi XCIX. törvény
290. § (5).
99 Beiktatta: 2014. évi XLI. törvény 2. § (3). Hatályos: 2014. X. 7-től.
100 Beiktatta: 2014. évi XLI. törvény 2. § (3). Hatályos: 2014. X. 7-től.
101 Beiktatta: 2014. évi XLI. törvény 2. § (3). Hatályos: 2014. X. 7-től.
102 Beiktatta: 2014. évi XLI. törvény 2. § (3). Hatályos: 2014. X. 7-től.
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b) 103 informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és -rendszerek
biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására
vonatkozóan - a tanúsítvány kiállítását megelőző 5 évben - legalább 3 évig fennállt akkreditált
státusszal,
c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának
hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó
akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, és
d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és két év igazolt
tanúsítási gyakorlata van.
(11) 104 A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömegű személyes adatok
védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított
informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek
rendelkeznie kell a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. §-a alapján
kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal.
(12) 105 A (3)-(11) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerből
a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó szolgáltatók esetében 2015.
február 28. után,
b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó szolgáltatók esetében
2015. június 30. után
kiállított számla érvénytelen.
Felelősség az előfizetői szerződések teljesítéséért, az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági
hatáskör időbeli kerete 106
143. § 107 (1) Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus
hírközlési szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt
haszon kivételével.
(2) Az előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, amelyet az
(1) bekezdés szerinti esetekben a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell
számítani.
(3) 108 Az előfizetői szerződés megszegése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató az Elnök
által rendeletben meghatározott esetekben, mértékben és módon kötbért köteles fizetni.
(4) Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) a
Hatóság eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított hat hónapon belül kezdeményezhető.
(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt hatósági eljárás kezdeményezésére okot
adó körülmény bekövetkezéséről csak később szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés
103 Megállapította: 2014. évi XCIX. törvény 290. § (2). Hatályos: 2014. XII. 30-tól.
104 Megállapította: 2014. évi XCIX. törvény 290. § (3). Hatályos: 2014. XII. 30-tól.
105 Beiktatta: 2014. évi XCIX. törvény 290. § (4). Hatályos: 2014. XII. 30-tól.
106 Megállapította: 2012. évi CLXI. törvény 26. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.
107 Megállapította: 2012. évi CLXI. törvény 26. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.
108 Módosította: 2016. évi XLIII. törvény 29. § 12.
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előterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a (4) bekezdésben foglalt határidő a tudomásszerzéstől
vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági
ügy tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető. E határidő jogvesztő.
Az előfizetők tájékoztatása és értesítése 109
144. § 110 (1) Ha jogszabály vagy a Hatóság valamely tájékoztatásnak, általános szerződési
feltételnek (e bekezdésben a továbbiakban együtt: tájékoztatás) a szolgáltató ügyfélszolgálatán
történő közzétételét rendeli el, ennek a szolgáltató a következők teljesítésével tesz eleget:
a) a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján
közzéteszi, és
b) az abban foglaltakról a hangszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli
tájékoztatást ad.
(2) Az internet-hozzáférési, illetve a nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési
sszolgáltatást 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 sa személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából
rendelkezésére álló eszközökre.
(3) 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 a (4)-(5) bekezdésre és a 149/A. §-ra is - az előfizetőt értesíteni.
(4) Ha elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály az előfizető értesítésének módját nem
határozza meg, a szolgáltató értesítési kötelezettségének választása szerint - az (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.
(5) A (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a szolgáltató akkor
alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy
109 Módosította: 2011. évi CCI. törvény 239. § l).
110 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 70. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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a) a szóbeli értesítést az előfizetőtudomásul 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.
(6) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott értesítési módot a szolgáltatókizárólag a 136. § (1)
bekezdése szerinti értesítések esetén alkalmazhatja.
(7) Az előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani.
(8) 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.
(9) 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.
(10) A (9) bekezdés szerinti összehasonlító eszköz működtetése érdekében a független
vállalkozás jogosult a szolgáltató által a (8) bekezdés szerint közzétett információkat díjmentesen
felhasználni.
(11) A szolgáltató az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt, előfizetői
szerződéssel kapcsolatos értesítési, tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen és pontosan
köteles eleget tenni.
(12) A Hatóság határozata alapján a szolgáltató köteles a Hatóságnak a (8) bekezdés és a 139. §
szerinti információkról adatokat szolgáltatni az információk Hatóság általi közzétételének
céljából.
144/A. § 111 (1) 112 A Hivatal 144. § (12) bekezdése szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye
nincs. A határozat elleni keresetlevelet a hatósági határozat közlésétől számított tizenöt napon
belül kell benyújtani a Hivatalhoz. A bíróság az ügyben tizenöt napon belül határoz. A
keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van.
(2) 113 Az Elnök 144. § (12) bekezdése szerinti határozatával szembeni keresetlevelet a hatósági
határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani az Elnökhöz. A bíróság az
ügyben tizenöt napon belül határoz. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van.
(3) 114 A 144. § (12) bekezdésében foglalt határozat ellen kizárólag az az ügyfél élhet jogorvoslati
kérelemmel, aki a hatósági eljárásban részt vett.

111 Beiktatta: 2013. évi CXXI. törvény 31. §. Hatályos: 2013. VII. 5-től.
112 Megállapította: 2017. évi L. törvény 223. § (17). Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 36.
113 Megállapította: 2017. évi L. törvény 223. § (17). Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 36.
114 Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 36.
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(4) 115 Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a 144. § (12) bekezdésében foglalt, a Hivatal
vagy az Elnök határozatában megjelölt és a megadni kért adatokra vonatkozóan megfelelően
részletezett adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hatóság
bírságot szabhat ki, amelynek mértéke - a jogsértő előző évben elért 49. § (11) bekezdése szerinti
nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve - a jogsértő nettó árbevételének
legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének
hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen
túlmenően az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer
forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szolgáltató vezető
tisztségviselőjét is.
(5) 116
(6) A bírság összegének meghatározása során a Hatóság köteles mérlegelni és egymáshoz
viszonyítani az ügy összes körülményét, a jogsértő árbevételét, az adatszolgáltatás nem
teljesítésével okozott hátrányok súlyát.
(7) Az adatszolgáltatásra megfelelő teljesítési határidőt kell meghatározni.
(8) 117 A 144. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat
tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért
és helyességéért.
(9) A Hatóság a hírközlési szolgáltatók által benyújtott információk alapján összehasonlító
adatokat tesz közzé, hogy lehetővé tegye a felhasználók és az előfizetők számára, interaktív
útmutatók vagy hasonló műszaki megoldások, alkalmazások segítségével a független
költségértékelést.
Segélyhívó szám
145. § 118 (1) A nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó
szolgáltató köteles ingyenesen - nyilvános telefonállomás esetén fizetőeszköz használata nélkül biztosítani minden végfelhasználója számára a jogszabályban meghatározott hívószámokon
keresztül, ideértve a „112” egységes európai segélyhívószámot is, a segélyhívó szolgálatok,
valamint segélyszolgálati állomások elérését.
(2) A segélyhívások megválaszolása céljából a nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató a hívó fél azonosítása kijelzésénekletiltása, továbbá a
helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás hiánya vagy visszavonása esetén is
köteles díjmentesen a segélyhívó szolgálatok és a segélyszolgálati állomások rendelkezésére
bocsátani - jogszabályban meghatározott módon - a hívó fél azonosítására, illetve a
helymeghatározásra vonatkozó adatokat.
Riasztási és veszélyhelyzeti SMS-tájékoztatás 119
115 Módosította: 2016. évi XLIII. törvény 29. § 13., 30. § g), 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 36.
116 Hatályon kívül helyezte: 2020. évi LXXXV. törvény 86. § (1) 18. Hatálytalan: 2020. XII. 21-től.
117 Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 36.
118 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 71. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
119 Beiktatta: 2019. évi LXVII. törvény 94. §. Hatályos: 2020. VII. 1-től.
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145/A. § 120 (1) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató a
lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának érdekében biztosítja ezen információk
célba juttatását SMS útján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti információk célba juttatásának költsége a szolgáltatót terheli.
Tudakozó szolgáltatás
146. § 121 (1) Minden, az előfizetőkhöz telefonszámokat rendelő szolgáltató köteles teljesíteni
minden olyan ésszerű kérést, amely a nyilvánosan elérhető tudakozószolgálatok és
telefonkönyvek szolgáltatása céljából a megfelelő információk egyeztetett formában, tisztességes,
tárgyilagos, költségalapú és megkülönböztetéstől mentes rendelkezésre bocsátására irányul.
(2) 122
(3) A telefonszolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető igénybe vehessen bármely országos
tudakozó szolgáltatást.
(4) A tudakozószolgálatokkal és telefonkönyvekkel, valamint a szolgáltatók ezzel kapcsolatos
kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat az Elnök rendeletben állapítja meg.
147. § Tudakozó szolgáltatás nyújtása lehetséges
a) terület szerint
aa) országosan, vagy
ab) meghatározott területen;
b) kapcsolási szám szerint
ba) valamennyi telefonszolgáltató kapcsolási számai, vagy
bb) egyes szolgáltatók kapcsolási számai tekintetében.
Nemföldrajzi számok elérhetősége
148. § (1) 123 A telefonszolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy az Európai Unió bármely
tagállamának végfelhasználói elérhessék a szolgáltatási területen használt nem földrajzi
számokat, valamint elérhessék és használhassák a szolgáltatásokat, amennyiben ez műszakilag
lehetséges és gazdaságilag nem ésszerűtlen.
(2) A nemföldrajzi számmal rendelkező előfizető meghatározott földrajzi területekről hívást
kezdeményező felhasználók általi elérhetőségét kereskedelmi okokból korlátozhatja.
Az előfizetők érdekét szolgáló további eszközök és szolgáltatások biztosítása 124 125

120 Beiktatta: 2019. évi LXVII. törvény 94. §. Hatályos: 2020. VII. 1-től.
121 Megállapította: 2011. évi CVII. törvény 46. §. Hatályos: 2011. VIII. 3-tól. Lásd: 2011. évi CVII. törvény
71. § (3).
122 Hatályon kívül helyezte: 2020. évi LXXXV. törvény 86. § (1) 19. Hatálytalan: 2020. XII. 21-től.
123 Megállapította: 2011. évi CVII. törvény 47. §. Módosította: 2020. évi LXXXV. törvény 85. § 37.
124 Megállapította: 2011. évi CVII. törvény 48. §. Hatályos: 2011. VIII. 3-tól.
125 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 72. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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149. §126 (1) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előírások sérelme
nélkül a nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató
köteles lehetővé tenni a végfelhasználó számára a hálózat egészében, ha ez műszakilag lehetséges
a) előfizetői hozzáférési ponttól - előfizetői hozzáférési pontig történő jelzésátvitel esetében
hangfrekvenciás (DTMF) jelzőhang használatát,
b) a hívószám azonosítását biztosító szolgáltatást díjmentesen,
c) a díjmentes szelektív hívásletiltást kimenő hívásokra, kimenő és bejövő emelt díjas „SMS” és
„MMS” szolgáltatásokra és más hasonló alkalmazásokra, valamint az egyes emelt díjas
szolgáltatások előzetes tiltásának beállítását és a tiltás előfizetők kérésére történő díjmentes
feloldását az Elnök által rendeletben meghatározottak szerint.
(2) Az internet-hozzáférési szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles a fogyasztók számára előrefizetéses rendszert, a
csatlakozási, illetve bekapcsolási díjak részletekben történő megfizetését, az Elnök rendeletében
meghatározott esetekben és módon pedig a végfelhasználók részére alternatív, kedvezményes
díjjakkal kapcsolatos tanácsadást biztosítani, ha ilyen díjakat is alkalmaz, továbbá köteles
legalább évente tájékoztatni a végfelhasználókat a legkedvezőbb díjszabásról.
(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a számlák meg nem fizetése esetén arányos, az egyenlő
elbánás követelményének megfelelő, előzetesen közzétett intézkedéseket tehet. Ezeknek az
intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előfizető előzetesen értesítést kapjon a szolgáltatás
nemfizetéséből eredő jogkövetkezményekről.
(4) Az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy a nyilvánosan elérhető,
személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles lehetővé tenni az előfizető
számára, hogy letiltsa a harmadik fél közvetített szolgáltatásainak elektronikus hírközlési
szolgáltatáson keresztül történő igénybevételét és a jövőre nézve azt, hogy a közvetített
szolgáltatások a szolgáltató által kiállított számlán elszámolásra kerüljenek.
A kiskorúak védelme 127
149/A. § 128 (1) Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles valamely, a
kiskorúak védelmét lehetővé tevő, magyar nyelvű, könnyen telepíthető és használható szoftver (a
továbbiakban: szűrőszoftver) internetes honlapjáról való ingyenes letölthetőségét és ezt követően
annak ingyenes használhatóságát biztosítani.
(2) A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) az internethozzáférésszolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára kidolgozott és közzétett ajánlásokkal segíti elő az (1)
bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő szűrőszoftverek fejlesztését vagy kiválasztását. A
Kerekasztal ösztönzi a szolgáltatókat az összehangolt szűrőszoftver-politika kialakítására és
elősegíti e tevékenységük körében az önszabályozó jellegű együttműködésüket.
(3) A Hatóság pályázati úton anyagi támogatást nyújthat az internet-hozzáférés szolgáltatást
nyújtó szolgáltatónak az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséhez, ha
a) a szűrőszoftver megfelel a Kerekasztal ajánlásaiban foglalt követelményeknek,
b) a szűrőszoftver a lakossági felhasználók, egyéni előfizetők általi használat mellett alkalmas
azon nyilvános könyvtárak és köznevelési intézmények általi használatra is, amelyeknek
126 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 72. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
127 Beiktatta: 2013. évi CCXLV. törvény 34. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.
128 Beiktatta: 2013. évi CCXLV. törvény 34. §. Hatályos: 2013. XII. 31-től.
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törvényben előírt kötelezettsége az általuk nyújtott közszolgáltatásokat igénybe vevő kiskorú
gyermekek internet-használatához szűrőszoftvert biztosítani, és
c) az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató vállalja, hogy a b) pontban megjelölt
intézmények részére közvetlenül vagy más szolgáltató közreműködésével a szűrőszoftverhez való
hozzáférést ingyenesen biztosítja.
(4) 129 A (3) bekezdés szerinti pályázati eljárás lefolytatása az Elnök hatósági hatáskörébe
tartozik. Az eljárásra az e §-ban nem szabályozott kérdésekben e törvény és az Ákr. szabályait
kell megfelelően alkalmazni. A pályázati eljárás részletes szabályait az Elnök rendeletben
határozza meg.
(5) A (3) bekezdés szerinti támogatás tartalmáról, részletes feltételeiről a (4) bekezdésben említett
NMHH rendeletben, továbbá a kiírási dokumentációban meghatározott módon és eljárásrendben
hatósági szerződés is köthető.
(6) Ha a kiírási dokumentáció szerint az Elnök a pályázati eljárás nyertesével hatósági szerződést
köt, az Elnök a pályázati eljárást érdemben lezáró határozatában a pályázat nyerteséről dönt, és
minden, a pályázati eljárás tárgyával, tartalmával, a támogatás feltételeivel, valamint a
támogatással összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb döntés, rendelkezés,
feltétel a hatósági szerződés részét képezi. A hatósági szerződés kötelező tartalmi elemeit a (4)
bekezdésben említett NMHH rendelet és a kiírási dokumentáció tartalmazza.
(7) A pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét megállapító határozatnak a
nyertessel történő közlését követő öt napon belül az Elnök - a nyertessel való hatósági
szerződéskötés érdekében - hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárás ügyintézési
határideje negyvenöt nap, amely nem hosszabbítható meg.
(8) Ha a (7) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a nyertes nem vesz részt vagy a hatósági
szerződés megkötését akadályozza - ideértve azt is, ha a nyertes a pályázatát visszavonja -, a (7)
bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg, ez
esetben a Hatóság az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást
megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.
(9) 130 A hatósági szerződés a pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét
megállapító határozat véglegessé válásáig nem köthető meg. A határozat véglegessé válásának
időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás (7) és (8) bekezdésben
meghatározott ügyintézési határidejébe nem számít bele.
(10) A hatósági szerződésben meg kell határozni a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
(11) 131 Ha a pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét megállapító
határozatot közigazgatási perben megtámadták, a hatósági szerződés a bíróság jogerős döntéséig
nem köthető meg. A közigazgatási per időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló
hatósági eljárás határidejébe nem számít bele.
149/B. §132 (1) A Hatóság a biztonságos internethasználat, mint közérdeken alapuló cél
megvalósulásának elősegítése, így különösen a kiskorúak védelme, a tájékozottság növelése,
az erőszakos, uszító vagy más módon visszaélést megvalósító internetes tartalmak
visszaszorítása érdekében, nem hatósági hatáskörben, közérdekű feladatellátása keretében
129 Módosította: 2017. évi L. törvény 224. § 4.
130 Módosította: 2017. évi L. törvény 224. § 28.
131 Módosította: 2017. évi L. törvény 224. § 29.
132 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 73. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálatot (a továbbiakban: internet hotline) tart
fenn.
(2) Az internet hotline működésére vonatkozó - e §-ban nem szabályozott - rendelkezéseket
a Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza (a továbbiakban: internet
hotline szabályzat).
(3) A Hatóság csak olyan internetes visszaélést vonhat az internet hotline szabályzat hatálya
alá és olyan internetes visszaélést jogosult vizsgálni, amely nem tartozik más hatóság,
bíróság vagy más állami szerv kizárólagos hatáskörébe.
(4) Az internet hotline keretében a Hatóság:
a) a biztonságos internethasználat előmozdítása céljából internetes tájékoztató,
segítségnyújtó és bejelentő felületet (a továbbiakban: bejelentő felület) üzemeltet és az
internet hotline szabályzatban meghatározott egyes internetes visszaélések visszaszorítása
érdekében a bejelentő felületre érkező bejelentéseket megvizsgálja;
b) figyelemmel kíséri és elemzi - szükséges esetben a gyermekvédelem és a bűnmegelőzés
területén hatáskörrel rendelkező szervezetek bevonásával - a kiskorúak biztonságos
internethasználatát veszélyeztető internetes jelenségeket, ezekkel kapcsolatban tájékoztató
tevékenységet végez;
c) együttműködik az internetes visszaélések ellen fellépő hazai és nemzetközi szervezetekkel.
(5) Az internet hotline szabályzatban meghatározott internetes visszaélés észlelése esetén a
bejelentő felületen bárki bejelentéssel élhet.
(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján a Hatóság jogi segítségnyújtásként, a
közérdek védelme érdekében jár el, ha a körülmények alapján felmerül az internet hotline
szabályzat szerinti internetes visszaélés valószínűsége. A bejelentés alapján indított
vizsgálat nem hatósági eljárás, a Hatóság az eljárása során hatósági hatáskört nem
gyakorolhat, hatósági eszközöket nem alkalmazhat. A bejelentés nem hatósági ügy.
(7) A Hatóság az (5) bekezdés szerinti bejelentést megvizsgálja, és ha az nyilvánvalóan
alaptalan, vagy a bejelentésben foglalt ügy nem tartozik az internet hotline szabályzat
hatálya alá, a bejelentést további vizsgálat nélkül lezárja és erről a bejelentőt értesíti. A
Hatóság az értesítésben tájékoztatja a bejelentőt jogszabályban meghatározott jogairól és
kötelezettségeiről, valamint a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról.
(8) Ha az (5) bekezdés szerinti bejelentés vizsgálata során a Hatóság megállapítja az
internetes visszaélés valószínűségét, a Hatóság a rendelkezésére álló információk átadásával
megkeresi az érintett internetes tartalom tartalom-, illetve tárhelyszolgáltatóját az
internetes tartalom kivizsgálása érdekében, valamint, hogy a vizsgálata eredménye
függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket. A megtett intézkedésekről a
megkeresett szolgáltató köteles tájékoztatni a Hatóságot.
(9) Ha az (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján felmerül valamely nem magánindítványra
üldözendő bűncselekmény lehetősége, a Hatóság az észlelést követő egy munkanapon belül
továbbítja a bejelentést a nyomozó hatóságnak. Ha a nyomozó hatóság nem állapítja meg
bűncselekmény gyanúját, a Hatóság a rendelkezésére álló információk átadásával
megkeresi az érintett internetes tartalom tartalom-, illetve tárhelyszolgáltatóját az
internetes tartalom kivizsgálása érdekében, valamint, hogy a vizsgálata eredménye
függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket. A megtett intézkedésekről a
megkeresett szolgáltató köteles tájékoztatni a Hatóságot.
(10) Ha az (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján olyan internetes visszaélés valószínűségét
azonosítja a Hatóság, amely a Hatóság tagságával működő internetes hotline-szolgáltatók
nemzetközi szövetsége alapokmánya szerinti, a gyermekek internetes szexuális
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kizsákmányolásának, illetve a gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagok
terjesztésének gyanúját veti fel, a Hatóság a rendelkezésére álló információkat - a (7)-(9)
bekezdésben foglaltak mellett - a tagságával működő nemzetközi szövetség által kezelt
bejelentő felületre is továbbítja.
149/C. §133 (1) A Hatóság és a Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást
kötő egyesület a 149/B. § szerinti feladataik ellátása érdekében az ahhoz szükséges
mértékben jogosultak kezelni és továbbítani a 149/B. § (5) bekezdése szerinti bejelentés
alapján tudomására jutott alábbi személyes adatokat:
a) a bejelentőre vonatkozó személyes adatok, ha a bejelentő azokat közölte,
b) a bejelentett URL-k, IP-címek, a bejelentésben szereplő nevek, internetes nevek, egyéb
azonosító adatok, képmások, hangfelvételek, képernyőfotók, weboldalcímek, webhelynevek,
a bejelentett tartalmak elérésére szolgáló felhasználónevek és jelszavak, ha azok valamely
azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolhatók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat és információkat a Hatósággal közszolgálati
jogviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és a
Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő egyesülettel
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek az internet hotline működtetéséhez
szükséges mértékben ismerhetik meg. Megismerhetik továbbá ezen adatokat és
információkat azon szervezetek alkalmazottai és tisztségviselői - a rájuk vonatkozó
szabályok szerint -, amelyek részére a Hatóság és a Hatósággal a 149/D. § szerint
együttműködési megállapodást kötő egyesület ezeket - az e törvényben foglalt célból, ha az
adattovábbítás e cél eléréshez, különösen, ha a gyermekvédelem és a bűnmegelőzés
területén hatáskörrel rendelkező hazai vagy nemzetközi szervezetekkel való
együttműködéshez szükséges - továbbítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat - ha jogszabály más megőrzési határidőt nem határoz
meg - a Hatóság és a Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő
egyesület az ügyintézés lezárását követő két év elteltével törli a nyilvántartásából.
(4) A bejelentő kérheti személyes adatainak, valamint a 149/B. § (5) bekezdés szerinti
bejelentés zárt kezelését.
(5) Ha a Hatóság úgy ítéli meg, hogy a bejelentés tartalma közérdeket vagy méltányolható
magánérdeket sért, a bejelentést zártan kezeli.
149/D. §134 A Hatóság együttműködési megállapodást köthet olyan, az alapszabálya szerint
gyermekvédelemmel foglalkozó egyesülettel, amely megfelel az internet hotline
szabályzatban meghatározott feltételeknek és vállalja a 149/B. § szerinti egyes feladatoknak
az internet hotline szabályzat szerinti ellátását. Az együttműködési megállapodást a
Hatóság az internetes honlapján közzéteszi.
Szolgáltatóváltás és számhordozhatóság 135

133 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 73. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
134 Beiktatta: 2020. évi LXXXV. törvény 73. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
135 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 74. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
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150. § 136 (1) 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].
(2) 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.
(3) A szolgáltatóváltást és a számhordozást - ha ez műszakilag megvalósítható - a szolgáltatók
kötelesek távoli konfigurációban elvégezni, kivéve, ha az előfizető másként kéri.
(4) Az érintett internet-hozzáférési szolgáltatók - ha ez műszakilag megvalósítható - kötelesek
biztosítani az előfizető számára az internet-hozzáférési szolgáltatás folytonosságát internethozzáférési szolgáltatóváltás esetén.
(5) A szolgáltató, amelynek előfizetője számhordozással a hívószámát vagy szolgáltatóváltással
az internet-hozzáférési szolgáltatását egy másik szolgáltatóhoz viszi át (a továbbiakban: átadó
szolgáltató), azzal a szolgáltatóval, amelynek bármely jövőbeni előfizetője számát vagy internethozzáférési szolgáltatását egy másik szolgáltatótól hozza át (a továbbiakban: átvevő szolgáltató),
köteles hálózati szerződés keretében a számhordozhatóság vagy szolgáltatóváltás feltételeiről
megállapodni, amennyiben az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatónak az ezen szerződésekre
irányadó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő ajánlatot tesz.
(6) A hordozott számokra irányuló hívás díját a ténylegesen felépülő hívás, illetve szolgáltatás
díjának megfelelően kell megállapítani. A hívó fél számára biztosítani kell annak a lehetőségét,
hogy a hívás megkezdése előtt tájékozódni tudjon arról, hogy a hívott szám melyik szolgáltató
előfizetőjét azonosítja.
(7) A hívás- és jelzésirányítás költségeit, valamint a hívás- és jelzéstovábbítás járulékos
többletköltségeit a hívás-, illetve jelzésirányításáért felelős, jogszabályban meghatározott
szolgáltató viseli.
(8) A szolgáltató által a hordozott számok tekintetében fizetendő azonosító használati díj
megegyezik a nem hordozott számok használati díjával.
(9) A számhordozás igénybevételéért az átadó szolgáltató hordozásonként egyszeri díjat
határozhat meg, amelyet az átvevő szolgáltató fizet meg az átadó szolgáltató részére. A
fizetendő díj nem haladhatja meg a számhordozás teljesítésével összefüggésben felmerült
indokolt költségeket. A számhordozás igénybevétele a végfelhasználó részére díjmentes.
(10) Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott
számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről
gondoskodni.
150/A. § 137

136 Megállapította: 2020. évi LXXXV. törvény 74. §. Hatályos: 2020. XII. 21-től.
137 Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CCI. törvény 241. §. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.

