
Tisztelt Flotta Ügyfelünk! 

 
I. Alaptarifa módosítás 

 
1.   Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a 

Lakossági    Általános   Szerződési   Feltételek   (továbbiakban   ÁSZF)   1.   számú   Díjszabás 
mellékletében meghatározott Flotta alaptarifa közös megegyezéssel történő módosítását. A 
módosítás az ön által  jelenleg használt tarifacsomag díjaira nincs kihatással. A módosítás 
alapján az ÁSZF 1. számú Díjszabás mellékletének 2.1.2. pontja helyébe az alábbi rész kerül: 

 
 

„2.1.2. Flotta Alaptarifa 

 
A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a flotta 
tarifák megszűnése esetén kerül alkalmazásra, illetve az Előfizetői Szerződésben szereplő határozott 
időtartam lejártát követő hónap 15. napjától az Előfizető a szolgáltatást a Flotta Alaptarifa díjai 
szerint veheti igénybe, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
A Flotta Alaptarifához viszonyítva kerülnek meghatározásra – az Előfizetői Szerződésben 
meghatározott kedvezményes tarifával összevetve - az Előfizető által igénybe vett kedvezmények a 
kötbér számítások során. 

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
 
 
 
 

Induló költségek 

Flotta Alaptarifa csomag 

 

Belépési díj  (Ft) 10.000 
 

Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft) 12.319 
 

Havidíjak 
 

Havi előfizetési díj (Ft) 6.350 
 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 
 

Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft) 889 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba (percenként) 
 

Bármely időszakban (Ft) 25,4 
 

Hangposta-hívások 
 

Bármely időszakban (Ft) 25 
 

Üzenetküldés 
 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba 25,4 
 

Csoporton belüli opció 
 

Havi előfizetési díj (Ft) 5.080 
 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 
 

Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft) 10,16 

 
A  hívások  számlázása  60  másodperces  egységekben  történik.  A  hangposta  hívások  számlázási 
egysége   megegyezik  a  tarifacsomag  számlázási  egységével.  Külföldön  a  mindenkori  Roaming 
díjszabás érvényes.” 

 

 
 

2.   A jelen ÁSZF módosításra vonatkozó ÁSZF rendelkezések: 

 
9.2.1. I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: 



A nyilatkozattétel elmulasztása - ráutaló magatartással létrejött előfizető szerződés kivételével - nem 
minősülhet  az  előfizető,  illetve  igénylő  számára  többletterhet  jelentő,  az  adott  (előfizető  által 
igénybe    vett)   szolgáltatáshoz   kapcsolódó   új,   illetve   kiegészítő   szolgáltatás   megrendelését 
eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. 
A nyilatkozattétel elmulasztása csak akkor tekinthető ráutaló magatartással történő elfogadásnak, 
amennyiben ebben a Felek az egyedi előfizetői szerződésben előzetesen megállapodtak. Vita esetén 
a  Szolgáltatót  terheli  annak  bizonyítása,  hogy  a  módosításról  az  Előfizetőt  az  előírt  módon  és 
időpontban értesítette. 
Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató által kezdeményezett módosítására vonatkozó ajánlat ráutaló 
magatartással történő elfogadását jelenti különösen az előfizetői szolgáltatás, illetőleg az előfizetői 
szolgáltatás  megváltozott  feltételrendszer  szerinti  igénybevétele,  vagy  az  Előfizető  megfelelő 
értesítését követően megváltozott és számlázott díjak Előfizető általi megfizetése. 
Amennyiben  az  előfizetői  szerződés  módosítására  díjváltozás  miatt  kerül  sor,  a  nyilatkozattétel 
elmulasztása –a feleknek az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása 
esetén-,   mint  ráutaló  magatartás  elfogadásnak  minősül  abban  az  esetben,  ha  a  Szolgáltató 
megfelelően eleget tett értesítési kötelezettségének. 
Tarifacsomagoknak, opcióknak, szolgáltatásnak, illetve szolgáltatás egyes elemeinek a Szolgáltató 
által a jövőre nézve történő megszüntetése esetén, amennyiben az Előfizető az erről szóló értesítés 
kézhezvételét   követően   az   értesítésben   megjelölt   határidőn   belül   és   feltételekkel   másik 
tarifacsomagra nem vált, illetve – amennyiben felmondásra jogosult – felmondása folytán meg nem 
szűnik szerződése, az Előfizető tarifacsomagja az Alaptarifára módosul a határidő lejártával az egyedi 
előfizetői szerződés alapján. 
Az Előfizető a Szolgáltató kezdeményezését az Előfizetői Szerződés módosítására a következő módon 
fogadhatja  el, amely elfogadással az Előfizetői Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt 
feltételekkel és időpontban – hatályba lép: 

i. jelenlévők között –különösen ügyfélszolgálati helységben tett szerződéses jognyilatkozatok 
esetében- a szerződésmódosítás aláírásával, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses 
nyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással; 

ii. postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával; 
iii. elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával; 
iv. távollévők között szóban (telefonon) tett nyilatkozatok esetén kifejezett elfogadással; 
v. közvetlen egyéb elektronikus hírközlés útján hozzájárulásával; 

vi. a szolgáltatás megváltozott feltételek szerinti igénybevételével (ráutaló magatartással). 
vii. nyilatkozattétel elmulasztásával, amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződésben az Előfizető 

ehhez hozzájárult. 
 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató Előfizetői Szerződés módosítására irányuló kezdeményezését 
nem  fogadja el, a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 9.1. pontjában írt rendelkezések 
figyelembevételével jogosult az előfizetői jogviszony felmondására. 

 
3.   A módosítás az ÁSZF 9.2.1. I. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. 



II. Előfizetői Szerződés módosítása 
 

 
 

Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy az Előfizetői Szerződés részét 
képező ÁSZF 1-es számú mellékletében található flotta alaptarifa díjait számszerűen is feltüntetjük az 
Előfizetői Szerződés Alapvető díjszabás, a díjszámítás alapja pontjában 2012. 12. 17-től. 

 
A  módosításra  az  ÁSZF  9.2.2.  (2).  i.  d)  pontja  alapján  a  közérthetőséget  szolgáló,  tartalmi 
módosulásnak nem minősülő javítás útján kerül sor, mely az Ön által használt tarifacsomag díjaiban 
nem jelent változást, így felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a flotta 
tarifák megszűnése esetén kerül alkalmazásra, illetve az Előfizetői Szerződésben szereplő határozott 
időtartam  lejártát  követő hónap 15. napjától az Előfizető a szolgáltatást a Flotta Alaptarifa díjai 
szerint veheti igénybe, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
A   Flotta   Alaptarifához   viszonyítva   kerülnek   meghatározásra   –   az   Előfizetői   Szerződésben 
meghatározott kedvezményes tarifával összevetve - az Előfizető által igénybe vett kedvezmények a 
kötbér számítások során. 

 
A Flotta tarifacsomag megszűnésére az alábbi események bekövetkeztekor kerülhet sor: 
a) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodásban rögzített tarifacsomagok között már nem 
elérhető, lezárásra került a tarifacsomag. 
b) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodás bármely okból megszűnik. 

 
1.   Az Előfizetői Szerződés módosulása: 

 
Az alábbi Flotta Alap Tarifacsomag az Előfizetői Szerződés Alapvető díjszabás, a díjszámítás alapja 
pontjában a meglévő tarifacsomag alá kerül be. 

Flotta Alap Tarifacsomag Szolgáltatási díjai (bruttó) 

Induló költségek 
 

Belépési díj (Ft) 10.000 

Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft) 12.319 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 6.350 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 

Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft) 889 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba (percenként) 

Bármely időszakban (Ft) 25,4 

Hangposta-hívások 

Bármely időszakban (Ft) 25 

Üzenetküldés 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba 25,4 

Csoporton belüli opció 

Havi előfizetési díj (Ft) 5.080 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 

Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft) 10,16 

Kiegészítő információk 
•  A fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. 
•  SMS üzenetek fogadása díjmentes. 
•  A hívások számlázása 60 másodperces egységekben történik. 
•  A hangposta hívások számlázási egysége megegyezik a tarifacsomag számlázási egységével. 
•  Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 



•   A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód díjait 
és  további  részleteket  az  ÁSzF  1.  számú  Díjszabás  Melléklete  tartalmazza,  e  díjak  az  Előfizetői 
Szerződés  részét  képezik  anélkül,  hogy  azok  az  Előfizetői  Szerződésben  tételesen  fel  lennének 
sorolva. 
•  A Kiegészítő havi előfizetési díj előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen 
tétel  minden, bármely típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem 
leforgalmazható. Flotta tarifacsomag esetén a maximális összeg bruttó 889 Ft/hó/SIM kártya. 
• A Flotta Alap Tarifacsomag Szolgáltatási díja az Előfizető által megismert Flotta Együttműködési 
Megállapodásban   meghatározott   és   jelen   Előfizetői   Szerződésben   szereplő   kedvezményes 
tarifacsomag  megszűnése  esetén  kerül  alkalmazásra,  illetve  az  Előfizetői  Szerződésben  szereplő 
határozott  időtartam lejártát követő hónap 15. napjától az Előfizető a szolgáltatást a Flotta Alap 
Tarifacsomag díjai szerint veheti igénybe, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 

 
2.   A jelen módosításra vonatkozó ÁSZF rendelkezések: 

 
Az Előfizetői Szerződés módosítására a következőkben bemutatott, az ÁSZF 9.2.2. (2). i. d) pontja 
alapján a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítás útján kerül sor. 

 
9.2.2. A szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra 

 
„… (2) Az Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: 

 
A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződést a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: 

 
i. az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek 
bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó 
szabály  másként  nem  rendelkezik  -  a  módosítás  nem  eredményezheti  a  szerződés  feltételeinek 
lényeges  módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az egyedi előfizetői szerződés egyoldalú – lényegesnek 
nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők: 

a. a   gazdasági   és/vagy   műszaki   körülmények   olyan   változása,   amelyek 
következtében   a   Szolgáltató   az   Előfizetőknek   nyújtott   szolgáltatást   a 
korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani; 

b. a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége; 
c. az elírások javítása; 
d. a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; 
e. egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő 

nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások. 
ii. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy 
iii. a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. 

 
A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az 
adókban,    közterhekben   és   szabályzókban   történt   változások,   megnövekedett   szállítói   és 
nagykereskedelmi költségek. 

 
Az   egyedi   előfizetői   szerződés   lényeges   módosításának   minősül   különösen   a   szolgáltatás 
igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Lényeges feltételnek 
számít továbbá mindaz, amely a szolgáltatás természetéből ilyennek következik. 

 
Új szolgáltatás bevezetése nem értelmezhető a meglevő egyedi előfizetői szerződés módosításaként, 
tekintettel arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, 
valamint  azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek az Előfizető részére nem jelentenek többlet 
terheket. 



Amennyiben  az  előfizetői  szerződés  módosítására  díjváltozás  miatt  kerül  sor,  a  nyilatkozattétel 
elmulasztása- a feleknek az egyedi előfizetői szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása 
esetén-,  mint  ráutaló  magatartás,  elfogadásnak  minősül  abban  az  esetben,  ha  a  szolgáltató  az 
Eht.144.§ (3) bekezdésének vagy (4) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelően eleget tett értesítési 
kötelezettségének. 

 
Az  ügyfélszolgálat   címének,   telefonszámának   és   nyitva   tartási   idejének   változása   esetén   a 
Szolgáltatót nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek. … „ 

 

 
 

3.   Az előfizetőt megillető jelen módosítással kapcsolatos felmondásra vonatkozó 
rendelkezések: 

 
A  fentiekben  bemutatott  módosítás  a  közérthetőséget  szolgáló,  tartalmi  módosulásnak  nem 
minősülő javítás, így felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
A lentiekben megtekinthető az ÁSZF 9.2.4-es pontja alapján az egyoldalú szerződésmódosítással 
kapcsolatos előfizetőt megillető jogok részletei. 

 
9.2.4. Az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok 

 
„Amennyiben Szolgáltató általi egyoldalú módosítás az Előfizetőre nézve hátrányos rendelkezéseket 
tartalmaz, az Előfizető a módosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül 
további jogkövetkezmények nélkül jogosult a határozott idejű Előfizetői Szerződés azonnali hatályú, 
felmondására. Nem mondhatja fel a határozott idejű Előfizetői Szerződést ilyen esetben akkor, ha az 
Előfizetői Szerződést a  határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte 
meg,  és  a  módosítás  a  kapott  kedvezményeket  nem  érinti.  Amennyiben  a  módosítás  a  kapott 
kedvezményeket  érinti,  és  az  Előfizető   felmondja  az  Előfizetői  Szerződést,  a  Szolgáltató  az 
Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. 

 
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződésben kötelezettséget vállalt 
arra, hogy szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a Szerződést az ebből 
eredő  kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott 
időtartam  lejárta  előtt,  a  Szolgáltató  kizárólag  az  Előfizető  által  igénybe  vett  kedvezményeket 
követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. 

 
Vodafone  által  kezdeményezett  módosításra  vonatkozó  ajánlat  ráutaló  magatartással  történő 
elfogadását   jelenti   különösen   az   előfizetői   szolgáltatás,   illetőleg   az   előfizetői   szolgáltatás 
megváltozott   feltételrendszer   szerinti   igénybevétele,   vagy   az   Előfizető   megfelelő   értesítését 
követően megváltozott és számlázott díjak Előfizető általi megfizetése. Amennyiben a Megállapodás 
módosítására  díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása, mint ráutaló magatartás 
elfogadásnak  minősül   abban  az  esetben,  ha  a  Vodafone  megfelelően  eleget  tett  értesítési 
kötelezettségének.” 



a.   Lakossági ÁSZF módosulások 

 
Ezúton  értesítjük  a  Tisztelt  Előfizetőket,  hogy  a  Lakossági  Általános  Szerződési  Feltételek  lent 
feltüntetett pontjainak helyébe a Szolgáltató általi egyoldalú módosítással az alábbi rendelkezések 
lépnek.  Az  egyoldalú módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9.2.2. (1) ii) pontja 
útján jogszabályváltozás miatt kerül sor. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
 
 
 
 
 

 A   szünetelés   időtartama   alatt   Szolgáltató   az   Általános   Szerződési   Feltételek   Díjszabás 
mellékletében meghatározott díjat számítja fel. 

 
 A szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizető által indított, vagy az 

Előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozására, az előfizetői Szolgáltatás minőségi, vagy 
más jellemzőinek csökkentésére. A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozása esetén is biztosítja 
a mobil rádiótelefon szolgáltatása vonatkozásában az alábbiakat: 

a.   az Előfizető hívhatóságát Magyarországon; 
b.   a segélykérő hívások továbbítását; 
c. a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét; 
d.   a Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségét. 

 

Amennyiben az Előfizető több Előfizetői Szolgáltatást egy Egyedi Előfizetői Szerződés 
keretében vesz igénybe, a korlátozás – az 5.2.2.5. pontban írt megtévesztés, illetve az 5.2.2.3. 
pontban írt díjtartozás esetét kivéve – a műszakilag kivitelezhető mértékben csak az előfizetői 
szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjedhet ki. 

 
1.   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. 

 

 
 
 

9.9.1 Szolgáltató  az  Előfizető  által  tett  hibabejelentéseket  hangfelvétellel  rögzíti,  és 
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 

 az Előfizető értesítési címe vagy más azonosítója; 
 előfizetői hívószám vagy más azonosító; 
 hibajelenség leírása; 
 hibabejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra); 
 a hiba okának behatárolására tett intézkedések és azok eredménye; 
 a hiba oka; 
 a hiba elhárításának módja és időpontja (év, hónap, nap, óra), eredményét 

(eredménytelenségét és annak okát); 
 az Előfizető értesítésének módja és időpontja, ezen belül is különösen az 

Előfizető bejelentésének visszaigazolásáról, a hiba elhárításának módjáról és 
időpontjáról (év, hónap, nap, óra), eredményéről (eredménytelenségéről és 
annak okáról) történő értesítés módja és időpontja. 

 

A hibabejelentéseket, a hibaelhatárolással kapcsolatos valamennyi adatot (az eljárás eredményét és 
a megtett intézkedéseket) a Szolgáltató 1 (egy) évig visszakövethető módon megőrzi. 

 

9.3.1 Hangfelvételek rögzítése, tárolása és rendelkezésre 
bocsátása 



A Szolgáltató az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkező, az előfizetői jogviszonyt érintő 
megkeresésekről, panaszokról és bejelentésekről, valamint a Szolgáltató és az Előfizető közötti 
telefonos kommunikációról, valamint az ezekről indított kimenő hívásokról az ügyfélszolgálati 
tevékenység minőségének ellenőrzésére, továbbá az ügyfél és a szolgáltató közötti vitának, illetve 
jogvitának az eldöntését szolgáló bizonyítéknak biztosítása céljából hangfelvételt készít, amelyet 
visszakereshető módon – az Általános Szerződési Feltételek 6.1.12. pontjában foglalt eset kivételével 
– a rögzítést követő legalább 1 (egy) évig megőriz, de legfeljebb 5 (öt) évig tárolhatja. Főszabályként 
a hívásokat a Szolgáltató rögzíti, azonban előfordulhat, hogy műszaki okok miatt bizonyos 
beszélgetések nem kerülnek rögzítésre. 
Amennyiben a hívó Előfizető a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügyet csak 
személyesen áll módjában intézni. 
A személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése 
keretében a Szolgáltató az Ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről rögzített 
hanganyagnak a hívó Előfizető kérésére és a jogosultság ellenőrzését követően, a megőrzési időn 
belül az érintett Előfizető általi visszahallgatását a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati 
helyiségben, vagy konferenciahívás keretében lehetővé teszi. 
Az Előfizető által a Szolgáltató részére történő igény bejelentésétől (illetve az adathordozó leadásától 
számított) legkésőbb 30 (harminc) napon belül, vagy a Hatóság felhívására a felhívásban megjelölt 
határidőn belül, a Szolgáltató a hangfelvétel másolatát, adathordozón (DVD-n/CD-n) való átadással, 
az Előfizető rendelkezésére bocsátja. 
Az Előfizető részére Előfizetői bejelentésenként egy alkalommal díjmentesen kell a másolatot 
biztosítani. A hangfelvétel másolatának kiadásához az adathordozót – díjmentes esetben – a 
Szolgáltató bocsátja rendelkezésre, de azt az érintett Előfizető is biztosíthatja. Amennyiben az 
adtahordozót az érintett Előfizető biztosítja, abban az esetben a bontatlan csomagolású 
adathordozót a Szolgáltató márkaképviseletein adhatja le. 
A hangfelvétel másolata az érintett Előfizető választása szerinti márkaképviseleten vehető át. 

 

Kártérítési igények intézése (Általános szabályok) 
 

Az Általános Szerződési Feltételek 6.2 pontjában meghatározottakon túl Szolgáltató az Előfizetői 
Szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az Előfizetők vagyonában okozott kárt 
köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. 
Az Előfizetői Szerződésekből eredő polgári jogi igények 1 (egy) év alatt évülnek el, amelyet az 
Általános Szerződési Feltételek 6.2.7 pontja szerinti esetekben a késedelem, illetve a hibás teljesítés 
bekövetkezésétől kell számítani. 
Az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) a Hatóság 
eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 6 
(hat) hónapon belül kezdeményezhető. Amennyiben a kérelmező az ezen eljárásra okot adó 
körülményről csak később szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés előterjesztésében 
akadályoztatva volt, a 6 (hat) hónapos határidő a körülményről való tudomásszerzéstől, illetve a 
kérelem, bejelentés megtételét akadályozó körülmény megszűnésétől számítandó. Az Előfizetői 
Szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tekintetében hatósági eljárás az 1 (egy) éven túl nem 
kezdeményezhető. E határidő jogvesztő. 
A kártérítési eljárásra vonatkozó részletes szabályozást az Általános Szerződési Feltételek 7.4. pontja 
tartalmazza. 
Az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó minőségi követelményeket az Általános Szerződési Feltételek 
4.1-4.2. pontjai tartalmazzák. 

 
Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli 

kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás 
jogáról,   az   eljárásra   jogosult   hatóságok,   békéltető   testület   és   egyéb   szervezetek 
megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése 

 

Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat megteheti 
Szolgáltatónál az Általános Szerződési Feltételek 6.1.-6.2. pontjai szerint. 



A Szolgáltatónál történő bejelentésen túl Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 
viták rendezése végett az alábbi szervekhez, hatóságokhoz, bíróságokhoz fordulhat: 

Fogyasztónak minősülő Előfizetők 
9.   a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján a megyei 

(fővárosi)   kereskedelmi  és  iparkamarák  mellett  működő  független  békéltető  testületekhez 
fordulhatnak az  Előfizető és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti 
szerződések megkötésével  és teljesítésével  kapcsolatos  fogyasztói jogviták  bírósági  eljáráson 
kívüli rendezése érdekében; 

10. Fgytv. alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetőleg a Területi Felügyelőségekhez 
fordulhatnak, melyek hatáskörébe tartozik többek között a fogyasztók minőségi kifogásaival és 
panaszaival, valamint az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési 
szolgáltató  általi  intézésének  rendjével  kezelésével,  a  számla  tartalmával  kapcsolatos  ügyek 
intézése. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: cím: 1088 Budapest, József krt. 6.; 
levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20.; telefonszám: +36 1 459 4800; faxszám:  +36 1 210 4677. 

11. tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon túl a Gazdasági Versenyhivatalhoz 
(elérhetősége: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levelezési cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036; 
telefonszám: +36 1 472 8851; faxszám: +36 1 472 8905), illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéhez (elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levelezési cím: 1534 Budapest 
BKKP Postafiók: 777; telefonszám: +36 1 489 9100; faxszám: +36 1 489 9102) is fordulhat. 

 

Az Előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat többek között a Szolgáltatónak a 
szolgáltatás minőségével, a hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása 
esetén – figyelemmel a 6.2.7 pontban foglaltakra is –, amelynek elérhetőségei az Általános 
Szerződési Feltételek 1.5. pontjában találhatók. 
A Szolgáltató a fenti elérhetőségi és hatáskörre vonatkozó adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, 
azok változásáért felelősséget nem vállal. 
A Szolgáltató és az Előfizető valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük 
keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út 
igénybevétele nélkül rendezzék. 
A fenti vitarendezési módok nem érintik az Előfizetők azon jogát, hogy a Szolgáltatóval szemben 
igényeit a polgári jog szabályai szerint érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt. 
Amennyiben az Előfizetőt érdeksérelem érte, vagy nála érdeksérelem bekövetkezésének közvetlen 
veszélye áll fenn abban  az  esetben az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 
olyan   magatartást   észlel,   amely   az   elektronikus   hírközlési   szolgáltatásra   vonatkozó   szabály 
megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Hatóság Médiatanácsa, az Elnöke és a Hivatala 
hatáskörébe,  de  az  elektronikus  hírközlési   szolgáltatást  igénybe  vevő  felhasználók,  előfizetők, 
fogyasztók  méltányolandó  érdekének  sérelmét   okozza   vagy  okozhatja,  a  Média  és  Hírközlési 
Biztoshoz (elérhetőségei: cím: 1525 Budapest, Pf. 75.; telefon: +36 1 457 7141; fax:  +36 1 457 7105) 
fordulhat. 

 
Az Utólag Fizető Előfizető a számára a 2.1.3.1. pontban foglaltak alapján meghatározott egyedi 
értékhatár eléréséig használhatja a Szolgáltatást anélkül, hogy tőle a Szolgáltató hóközi 
díjfizetést követelne. A hóközi díj befizetése készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel 
(kártyával, Szolgáltató értékesítési pontjain), banki úton: átutalással (kizárt az inkasszó) és postai 
úton: készpénz-átutalási megbízással, ATM automatákon keresztül teljesíthető. A kiküldött 
hóközi számla kiegyenlítéséig az Előfizető nem válthat számlázási ciklust. A Szolgáltató biztosítja, 
hogy az Utólag Fizető Előfizető a Szolgáltató hálózatához tartozó Előfizetői (SIM) Kártyáról a 
1751-es telefonszámra kezdeményezett hívással, vagy az Előfizető által a fenti számra küldött 
szöveges üzenetre kapott válasz-SMS segítségével az ügyfélszámla állásáról a mindenkori 
Díjszabásban meghatározottak szerint tájékoztatást kaphasson. A 1751-es számon elérhető 
információk csupán tájékoztató jellegűek. 



Az ATM automatákon keresztüli díjfizetés során az Utólag Fizető Előfizetőnek a kifizetéssel 
érintett előfizetői jogviszonyhoz/SIM kártyához tartozó mobil hívószámot szükséges 
megadnia. Amennyiben az Utólag Fizető Előfizetőnek több számlafizetője van, úgy az ATM 
automatákon keresztüli díjfizetés nem valósítható meg. 
A hóközi díj befizetése értesítése alapján az abban megjelölt határidőig esedékes, a hóközi 
számla bevárása nélkül. 

 
A 7.2.1.5. pont törlésre kerül 

 

A 7.2.1.5. pont törlése miatt a fejezetben a pontok számozása módosult. 
 

5.1. Az  előfizetői  szerződés  módosításának  esetei  és  feltételei,  a  szolgáltató  jogosultsága  az 
egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az 
egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok 

 
5.1.12.  Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei 

 

Az Előfizetői szerződés Általános Szerződési Feltételekből és Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. 
A módosítás esetei: 
I./ Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása; 
II./ Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: 
III./ Az Előfizetői Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek feltételtől függő módosulása; 
Az Előfizetői Szerződés a Felek megállapodásával közös megegyezéssel vagy meghatározott 
esetekben egyoldalúan módosítható a következő pontokban részletesen ismertetettek szerint: 
Az egyedi Előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésének szabályai 
(Általános Szerződési Feltételek 2.1.pontja) vonatkoznak. 
I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: 
A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az előfizető, illetve igénylő számára többletterhet 
jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő 
szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. 
Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél 
kezdeményezheti. A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések (így különösen az 
előrefizetett szolgáltatások esetében az egyenlegfeltöltéssel kötött előfizetői szerződés) kivételével a 
kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat – az alábbi, illetve az NMHH Elnöke 
rendeletében meghatározott kivételekkel – csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető 
kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. 
A nyilatkozattétel elmulasztása csak akkor tekinthető ráutaló magatartással történő elfogadásnak, 
amennyiben ebben a Felek az egyedi előfizetői szerződésben előzetesen megállapodtak. Vita esetén 
a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt az előírt módon és 
időpontban értesítette. 
Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató által kezdeményezett módosítására vonatkozó ajánlat ráutaló 
magatartással történő elfogadását jelenti különösen az Előfizető megfelelő értesítését követően 
megváltozott és számlázott díjak Előfizető általi megfizetése, illetve az előre fizetett szolgáltások 
esetében a szolgáltatás további igénybevétele vagy az előfizetői egyenlegfeltöltés. 
Amennyiben az előfizetői szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel 
elmulasztása –a feleknek az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása 
esetén-, mint ráutaló magatartás elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató 
megfelelően eleget tett értesítési kötelezettségének. 
Tarifacsomagoknak, opcióknak, szolgáltatásnak, illetve szolgáltatás egyes elemeinek a Szolgáltató 
által a jövőre nézve történő megszüntetése esetén, amennyiben az Előfizető az erről szóló értesítés 
kézhezvételét követően az értesítésben megjelölt határidőn belül és feltételekkel másik 
tarifacsomagra nem vált, illetve – amennyiben felmondásra jogosult – felmondása folytán meg nem 
szűnik szerződése, az Előfizető tarifacsomagja az Alaptarifára módosul a határidő lejártával az egyedi 
előfizetői szerződés alapján. 



Az Előfizető a Szolgáltató kezdeményezését az Előfizetői Szerződés módosítására a következő módon 
fogadhatja el, amely elfogadással az Előfizetői Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt 
feltételekkel és időpontban – hatályba lép: 
3. jelenlévők között –különösen ügyfélszolgálati helységben tett szerződéses jognyilatkozatok 

esetében-    a   szerződésmódosítás   aláírásával,   illetve   jelenlévők   között   szóban   tett 
szerződéses nyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással; 

4. postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával; 
5. elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával; 
6. szóban  kötött  szerződés  esetén  távollévők  között  szóban  (telefonon)  tett  nyilatkozatok 

esetén kifejezett elfogadással; 
7. egyéb elektronikus hírközlés útján közvetlen hozzájárulásával; 
8. előre fizetett szolgáltatás esetén a szolgáltatás megváltozott feltételek szerinti 

igénybevételével (ráutaló magatartással). 
9. nyilatkozattétel elmulasztásával, amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződésben az Előfizető 

ehhez hozzájárult. 
 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató Előfizetői Szerződés módosítására irányuló kezdeményezését 
nem fogadja el, a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 9.1. pontjában írt rendelkezések 
figyelembevételével jogosult az előfizetői jogviszony felmondására. 

5.1.13. A szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra 
 

II) Az egyoldalú szerződés módosítás esetei: 
(1) Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó 
szabályok; 
(2) Az Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó 
szabályok; 
(3) Az Előfizetői Hívószám megváltoztatása 

(1) Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: 
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a következő esetekben jogosult egyoldalúan 
módosítani: 

a.   az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek 
bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre 
vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés 
feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az Általános Szerződési Feltételek 
egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők: 

10.2.2.  a   gazdasági   és/vagy   műszaki   körülmények   olyan   változása,   amelyek 
következtében   a   Szolgáltató   az   Előfizetőknek   nyújtott   szolgáltatást   a 
korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani; 

10.2.3.  a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége; 
10.2.4.  elírások javítása; 
10.2.5.  a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; 
10.2.6.  tarifacsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve; 
10.2.7.  szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve; 
10.2.8.  egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő 

nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások; 
b.   jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy 
c. a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges 

változás indokolja; vagy 
d.   az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag 

az előfizető számára előnyös módon változnak meg. 

 
A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az 
adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és 
nagykereskedelmi költségek. 



Az Általános Szerződési Feltételek lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás 
igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. 
Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben azok nem érintik a már meglévő szolgáltatásokra 
vonatkozó feltételeket a fenti egyoldalú módosításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, , 
tekintettel arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, 
valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek az Előfizető részére nem jelentenek többlet 
terheket. 
Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a 
Szolgáltatót nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek, azonban ezt a Szolgáltató 
köteles központi ügyfélszolgálatán, a honlapján, valamint az internetes ügyfélszolgálati címén 
naprakészen hozzáférhetővé tenni. 
(2) Az Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: 
A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződést a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: 
10. az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek 

bekövetkezése  esetén  azzal,  hogy  -  amennyiben  jogszabály  vagy  elektronikus  hírközlésre 
vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés 
feltételeinek  lényeges  módosítását.  Ilyen,  a  Szolgáltatót  az  egyedi  előfizetői  szerződés 
egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők: 

9.3.6. a   gazdasági   és/vagy   műszaki   körülmények   olyan   változása,   amelyek 
következtében   a   Szolgáltató   az   Előfizetőknek   nyújtott   szolgáltatást   a 
korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani; 

9.3.7. a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége; 
9.3.8. az elírások javítása; 
9.3.9. a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; 
9.3.10.  egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő 

nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások. 
11. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy 
12. a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja; vagy 
13. az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az 

előfizető számára előnyös módon változnak meg. 

 
A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az 
adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és 
nagykereskedelmi költségek. A Szolgáltató a határozott idejű szerződést a fenti ii. vagy iii. pontra 
hivatkozva nem módosítja egyoldalúan, ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfizetési kötelezettséget 
ír elő, amelynek alanya a Szolgáltató. 
Az egyedi előfizetői szerződés lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás 
igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Lényeges feltételnek 
számít továbbá mindaz, amely a szolgáltatás természetéből ilyennek következik. 
Új szolgáltatás bevezetése nem értelmezhető a meglevő egyedi előfizetői szerződés módosításaként, 
tekintettel arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, 
valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek az Előfizető részére nem jelentenek többlet 
terheket. 
Amennyiben az előfizetői szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel 
elmulasztása- a feleknek az egyedi előfizetői szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása 
esetén-, mint ráutaló magatartás, elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a szolgáltató az 
Eht.144.§ (3) bekezdésének vagy (4) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelően eleget tett értesítési 
kötelezettségének. 
Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a 
Szolgáltatót nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek. 
(3) Az Előfizetői Hívószám megváltoztatása: 

Előfizetői hívószám megváltoztatása 
A Szolgáltató az előfizetői hívószámot kártérítési kötelezettség nélkül az alábbi esetekben jogosult 
megváltoztatni: 



 ha   műszaki   vagy   forgalmi   okból   elkerülhetetlen   –   amennyiben   ennek 
szükségességét a hatóság igazolta 

 ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi 
 

Erről az Előfizetőt a tervezett változtatás előtt legalább 30 nappal a Szolgáltató tájékoztatja, az ezzel 
kapcsolatos tudnivalók egyidejű közlése mellett. 
III./ Az Előfizetői Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek feltételtől függő módosulása; 
Az Előfizetőt az egyedi előfizetői szerződés alapján terhelő díjak és az Általános Szerződés Feltételek 
Díjszabásában meghatározott díjak a Szolgáltató vagy az Előfizető magatartásától függetlenül 
módosulnak a fogyasztói árindex változása esetén. 
A díjváltozás mértéke megegyezik a fogyasztói árindex változásának mértékével. 
Az Előfizetőt az egyedi előfizetői szerződés alapján terhelő díjak és az Általános Szerződés Feltételek 
Díjszabásában meghatározott díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal 
honlapján (www.ksh.hu) közzé tett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak 
mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest módosulnak automatikusan. A 
díjak automatikus módosulásának időpontja az éves fogyasztói árindex változásának Központi 
Statisztikai Hivatal honlapján történt közzétételt követő második hónap első napja. 
A Szolgáltató az automatikus áremelkedés érvényesítéséről saját döntése alapján lemondhat, amiről 
értesíti az Előfizetőt. 

5.1.14. Az Előfizető tájékoztatásának módja 
 

Az Előfizető értesítése az Előfizetői Szerződés módosítása esetén: 
Közzététel: 
Az Általános Szerződés Feltételeket –ideértve annak módosításait- a Szolgáltató az 1.6.pontban 
meghatározott módon és ideig elérhetővé teszi. A nyilvánosságra hozott Általános Szerződési 
Feltételeket a Szolgáltató ingyenesen teszi elérhetővé. 
Az Általános Szerződési Feltételeket azok minden módosulása esetén a módosulás hatálybalépését 
30 nappal megelőzően egységes szerkezetben közzéteszi a Szolgáltató az ügyfélszolgálati 
helyiségben, internetes honlapján, továbbá az ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást nyújt, valamint 
megküldi a Hatóságnak. 
Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az a már nyújtott szolgáltatásokat nem érinti, vagy 
ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken a fenti 30 napos határidőt a Szolgáltató 
nem köteles alkalmazni. 
Értesítés: 
A Szolgáltató a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően értesíti az Előfizetőket. 
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeinek azon módosításait, amelyek új szolgáltatás 
bevezetése miatt válnak szükségessé és a már korábban nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
általános szerződési feltételeket nem érintik, továbbá, amelyek következtében kizárólag valamely 
előfizetési díjak csökkennek csak azok hatálybalépésével egy időben hozza nyilvánosságra. 
Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az a már nyújtott szolgáltatásokat nem érinti, vagy 
ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken a fenti 30 napos határidőt a Szolgáltató 
nem köteles alkalmazni. 
Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a 
Szolgáltatót nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek, azonban a Szolgáltató ezt 
köteles központi ügyfélszolgálatán, a honlapján, valamint az internetes ügyfélszolgálati címén köteles 
naprakészen hozzáférhetővé tenni. 
A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget: 

(a)  számlalevélben  (amennyiben  a  szolgáltató  küld  ilyet),  illetve  számlaértesítő  elektronikus 
levélben; 

(b)  ha a szolgáltató számlalevelet nem köteles küldeni vagy a számla küldésére nincs mód, mert 
az  értesítésre jogszabály által előírt időpont megelőzi a számlalevél küldésére az Általános 
Szerződési  Feltételek által előírt megküldési időpontot, a Szolgáltató  –választása szerint- 
jogosult: 

a.   az Előfizetőt az előfizetői szolgáltatás jellegéhez igazodóan közvetlen értesítéssel 
(például szóban telefonon, SMS-ben, MMS-ben); 

http://www.ksh.hu/


b.   elektronikus levélben az Előfizető által megjelölt e-mail címen; 
c. egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon közzétételre utalással; 
d.   az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább 

két alkalommal feladott közlemény útján értesíteni, ez utóbbi esetben a egyidejűleg 
köteles az értesítést ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni. 

 
Az Előfizető hozzájárulása esetén a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus számla 
bemutatási rendszer útján is megküldheti az Előfizető részére, ez esetben a számlaértesítő 
elektronikus levél minősül számlalevélnek. Az Előfizetőt (1) a számlaértesítő elektronikus levélben 
vagy (2) az elektronikus számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben 
erre történő utalással kell értesíteni. 

 
Nem alkalmazható a d) pont szerinti értesítési mód, ha az Előfizetői Szerződés tárgyát képező 
szolgáltatásra irányadó az Előfizető által fizetendő előfizetési és egyéb kapcsolódó díjak, - beleértve a 
számhordozással kapcsolatos díjakat, a szerződés megszűnésekor esedékes díjakat, az Előfizető 
számára nyújtott kedvezmények, valamint a költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja 
változik. 

 
Az értesítésnek a következőket kell tartalmaznia: 
(1) Az i.pont -számlalevél, számlaértesítő elektronikus levél esetén 
a) pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire; 
b) a módosítások közérthető, áttekinthető, rövid leírását; 
c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; 
d) a közzétett Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét; 
e) ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt szolgáltatás 
mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, több 
szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok esetén szolgáltatásonként elkülönítve; 
f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a 
módosítást a Szolgáltató indokolja; 
g) az Előfizetőt az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat, 
illetve kétoldalú módosítási ajánlat esetén a módosítás menetét. 
(2) A ii. a-c) pontjai (az Előfizetői Szolgáltatás jellegéhez igazodó, továbbá telefonon, SMS-ben, MMS- 
ben, emailben, egyéb elektronikus hírközlési eszköz útján tett értesítés) esetében: 
a) a módosítások hatálybalépésének időpontját; 
b) amennyiben lehetséges pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított 
rendelkezéseire; 
c) közzétett Általános Szerződési Feltételek internetes honlapon történő elérhetőségét; 
d) az Előfizetőt az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokra 
történő utalást, illetve kétoldalú módosítási ajánlat esetén a módosítás menetét. 
Az Előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani. 
A Szolgáltató az Előfizetők elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő a)-c) 
pont szerinti értesítését akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy 
12.   a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette, vagy 
13.   az elektronikus dokumentumban (elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes) vagy 

elektronikus  levélben  foglalt  értesítést  az  elektronikus  értesítés  elfogadásáról  előzetesen 
nyilatkozó előfizetőnek hitelesen igazolható módon megküldték. 

 

Az elektronikus levelet, SMS-t vagy MMS-t a kézbesítési igazolás alapján – az ellenkező bizonyításáig- 
úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató értesítési kötelezettségének eleget tett. Amennyiben az 
Előfizető érdekkörében felmerült okból nem állapítható meg az értesítés megtörténte, az értesítést – 
az ellenkező bizonyításáig- a Szolgáltató legalább két (2) alkalommal, legalább öt (5) napos időközzel 
megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató értesítési 
kötelezettségének eleget tett. 



A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik (7.) napon –az ellenkező 
bizonyításáig, úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató értesítési kötelezettségének eleget tett. 
A hatósági eljárás során a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az Előfizető értesítése megtörtént. 

5.1.15.  Az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok 
 

Amennyiben Szolgáltató általi egyoldalú módosítás az Előfizetőre nézve hátrányos rendelkezéseket 
tartalmaz, az Előfizető a módosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül 
további jogkövetkezmények nélkül jogosult a határozott idejű Előfizetői Szerződés azonnali hatályú 
felmondására. Nem mondhatja fel a határozott idejű Előfizetői Szerződést ilyen esetben akkor, ha az 
Előfizetői Szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte 
meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott 
kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az Előfizetői Szerződést, a Szolgáltató az 
Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. 
Ebben az esetben a felmondási idő 8 nap, a Szolgáltató az igénybevett kedvezményeket a felmondási 
idő lejártáig számítja fel. 

 
 

Az   előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei,   feltételei, a módosítás 
teljesítésének határideje 

 
 

Az Előfizető jogosult a Szolgáltatónál – a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
kapcsolattartási pontokon – szóban, írásban, illetve ha a Szolgáltatónak az elektronikus levélben vagy 
egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult, közvetlen elektronikus levélben 
(email) vagy közvetlen egyéb elektronikus hírközlés útján kezdeményezni az előfizetői szerződés 
módosítását. Amennyiben az Előfizető saját elhatározásából a Szolgáltatót elektronikus levélben 
vagy egyéb elektronikus hírközlés útján keresi meg, úgy kell tekinteni, hogy az Előfizető az 
elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult. Az 
Előfizető által kezdeményezett előfizetői szerződés módosítás annak Szolgáltató általi elfogadásával 
jön létre és a felek megállapodása szerint lép hatályba. 
A Szolgáltató visszautasíthatja az Előfizető új szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb 
szerződésmódosításra vonatkozó igényének teljesítését, mindaddig, amíg az Előfizetőnek lejárt és ki 
nem egyenlített tartozása van. A kiküldött hóközi számla kiegyenlítéséig az Előfizető nem válthat 
számlázási ciklust. Az Előfizető új szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb szerződésmódosításra 
vonatkozó igényének teljesítését a Szolgáltató akkor is visszautasíthatja, ha az Előfizető számára 
korlátozva van. 
Határozott idejű szerződés hatálya alatt az Előfizetőnek a kedvezményekre tekintettel szerződött 
szolgáltatása feltételek (így különösen: tarifacsomag, illetve opció) módosítására az Egyedi Előfizetői 
Szerződés Felek általi közös megegyezéssel történő módosításával van lehetősége. Tarifacsomag, 
illetve opció-váltás abban az esetben lehetséges, amennyiben az Előfizető által választott új 
tarifacsomag és opció együttes havidíja magasabb, mint a határozott idejű szerződésében megkötött 
tarifacsomag és opció együttes havidíja. Az új  tarifa és opció a határozott időtartam hátralévő része 
alatt kizárólag ugyanilyen módon módosítható. 
Amennyiben az Előfizető az írásban megkötött szerződés módosítását szóban vagy automata 
önkiszolgáló rendszeren (IVR) keresztül kezdeményezi, és a kezdeményezés megfelel az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak, és azt a Szolgáltató szóban vagy automata önkiszolgáló 
rendszeren (IVR) keresztül elfogadja, az előfizetői szerződés az előfizető szerződésmódosítási 
kezdeményezésének megfelelően módosul. 

 

 
5.2.1. Utólag fizető előfizetői csomagok közötti váltás 

 

Bármely díjcsomagra való váltás az adott tarifacsomag igénybevételére vonatkozó, az Általános 
Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint lehetséges. 
Az utólag fizető csomagról aktuálisan kereskedelmi forgalomban kapható utólag fizető csomagra 
lehet váltani. 



Az utólag fizető csomagok között akkor válthatnak az Előfizetők, ha nincs tartozásuk, fizetési 
hátralékuk. Tarifaváltásra számlázási ciklusonként egyszer van lehetőség. Határozott idejű előfizetői 
szerződés időtartama alatt a tarifacsomag-váltás nem lehetséges. A tarifacsomag-váltást utólag 
fizető tarifacsomagok között 48 órán belül vállalja a Szolgáltató. 

 
 

6.2.7. Az adatbiztonság biztosítása a Szolgáltatónál 
 

A Szolgáltató a szolgáltatással, továbbá hálózatának üzemeltetéséhez kapcsolódóan 
tudomására jutott és kezelt előfizetői és felhasználói személyes adatok (előfizetői azonosító 
adatok, a Szolgáltató hálózatán továbbított közlések, a közlésekkel összefüggésben keletkező 
forgalmi adatok, számlázási és díjtartozási adatok, helymeghatározási adatok, stb.) 
bizalmasságát az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus 
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet, a 
nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási 
kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, 
valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 
24.) NMHH rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb kapcsolatos magyarországi jogszabályok és az 
Európai Unió vonatkozó előírásainak betartása mellett védi, mely védelmi intézkedéseket 
Szolgáltató érvényre juttat az ilyen adatok harmadik fél általi kezelését vagy feldolgozását 
érintő, Szolgáltató által kötött magánjogi szerződésekben is. 
A   Szolgáltatónál   alkalmazott   adatbiztonsági   műszaki   és   szervezési   intézkedések   - 
figyelembe véve a Hatóság iránymutatása szerinti legjobb gyakorlatot és a meghozandó 
intézkedések költségeit - a kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet nyújtanak. 

 
A Szolgáltató rendszeresen ellenőrizteti és vizsgáltatja rendszereit és adatkezelési eljárásait 
mind adatbiztonsági, mind minőség biztosítási szempontból. 
Ha  a  hálózat  egységességével  és  a  szolgáltatás  biztonságát  érintő  vagy  veszélyeztető 
esemény  következtében  korábban  nem  ismert,  új  biztonsági  kockázat  jelentkezik,  a 
Szolgáltató legalább ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja 
az  előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az 
előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A Szolgáltató az általa 
nyújtott  tájékoztatásért külön díjat nem kér az Előfizetőtől. A Szolgáltató által nyújtott 
tájékoztatás  nem   mentesíti  a  Szolgáltatót  a  védelem  érdekében  teendő,  a  hálózat 
egységességével és a szolgáltatás megszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében 
szükséges intézkedések megtétele alól. 

 

 
7.1.2. Az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

Az Előfizető köteles az Előfizetői Szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változást 
haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a változások Előfizető általi 
haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem felel, azonban a 
Szolgáltató követelheti az Előfizetőtől az Előfizető szerződésszegésére tekintettel felmerülő 
kárának megtérítését. 
Az Előfizető kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az Előfizető Szolgáltató által kezelt, 
illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség öt 
évnél rövidebb nem lehet. ) A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben 
azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. 
Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett 
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás 



kérése helyesbítéshez vezetett. A kért tájékoztatást a Szolgáltató csak akkor tagadhatja meg, 
ha azt törvény lehetővé teszi. 
A Szolgáltató az Előfizető adatait a tudakozó adatállományában az Előfizetőnek az Előfizetői 
Szerződés megkötésekor tett nyilatkozata szerint kezeli. Ha az Előfizető módosítani kívánja 
az adatkezelésre vonatkozó korábban tett nyilatkozatát, a Szolgáltató a megfelelő eljárást 
díjmentesen biztosítja. 
Az Előfizető az adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulását az a Szolgáltató 
Ügyfélszolgálatára eljuttatott írásbeli nyilatkozatával bármikor visszavonhatja, kérheti 
továbbá a hozzájárulása alapján a Szolgáltatónál kezelt adatai törlését. 
Az Előfizető bármikor kérheti Szolgáltatótól a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak 
helyesbítését. 
Szolgáltató a 6/2011. (X. 06.) NMHH. rendeletben írt kötelezettségének eleget téve ezúton is 
felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy ha az Előfizető teljes részletességű forgalmazási és 
számlázási adatokat tartalmazó hívásrészletező kimutatást kér, akkor Előfizető a 
kimutatással együtt a Szolgáltatást igénybe vevő, az Előfizetőn kívüli természetes személy 
felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és ezeknek a megismerésére Előfizető 
csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználó(k) hozzájárultak. A hozzájárulásért kizárólag 
Előfizető tartozik felelősséggel. 
Adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az érintett Előfizető vagy felhasználó 
fordulhat: 

6.   a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához, 
7.   a Szolgáltató adatvédelmi felelőséhez: 

 
Dr. Papp György Adatvédelmi Menedzser 
Vodafone Magyarország Zrt.1476 Budapest Pf.: 350. 

8.   a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (Hatóság), 
9.   az Adatvédelmi Biztos Hivatalához. 

 

Az Előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos 
jogainak Szolgáltató általi megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. 

A 12. pont a 12.5. ponttal, mint új ponttal egészül ki 

3.1 Az Előfizető felmondása 
 

Az Előfizető az Előfizetői Szerződést szóban vagy írásban jogosult felmondani. A ráutaló 
magatartással történő felmondás nem értelmezhető. 
A szóbeli felmondási jog a Központi Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége útján gyakorolható, míg 
az írásbeli felmondási jog a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálatán, márkaképviseletein, viszonteladói 
hálózatában, illetve internetes honlapján keresztül. 
A szóbeli felmondás esetén Előfizető köteles a következő adatokat megadni: felmondani kívánt 
előfizetés(ek)hez tartozó hívószám és ügyfélbiztonsági kód, előfizető neve. A Szolgáltató kérheti 
továbbá az Előfizető felmondási jogosultságának ellenőrzéséhez, hogy az Előfizetői Szerződésen 
megadott egyéb adatokat, valamint az ugyanazon ügyfélszámhoz tartozó másik telefonszámát, vagy 
egyéb olyan telefonszámot, ahol azonnal visszahívható. 
Írásbeli felmondás esetén Előfizető köteles a felmondást ellátni saját kezű aláírásával és az 
azonosítás érdekében a következő adatokat megadni: felmondani kívánt előfizetés(ek)hez tartozó 
hívószám és ügyfélbiztonsági kód, előfizető neve. 
Az Előfizető köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlés időpontjában fennálló, valamennyi 
esedékes, illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni. Az írásban történő felmondás (felmondási 
idő) kezdő időpontjának az a nap számít, amely napon az Előfizető felmondását a Szolgáltató átveszi, 
szóbeli felmondás esetén, amikor a felmondást Előfizető a Szolgáltatóval közli (amikor a Szolgáltató 
tudomására jut). A felmondási időtartam – azaz a felmondás Szolgáltatóval való közlésének 
időpontja és az előfizetői jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam – alatt keletkező 



díjakat (a havi előfizetési díj illetve egyéb havidíj időarányos részét és a forgalmi díjakat) a Szolgáltató 
az Előfizetőnek kiszámlázza. 

 
A 12.5. pont beillesztése miatt a fejezetben a pontok számozása módosult. 

 

 

3.1.1 Határozatlan idejű Előfizetői Szerződés rendes felmondása 
 

Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést jogosult legfeljebb 8 (nyolc) napos felmondási 
határidővel bármikor, indoklás nélkül felmondani. 
Ebben az esetben Szolgáltató sem kiszállási díjat, sem bármilyen egyéb költséget (különösen a 
Szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése) nem hárít át az Előfizetőre. 
Jogszerű előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem köti ki az Előfizetői Szerződés megszűnése 
feltételeként a Szolgáltató tulajdonát képező eszközök visszaszolgáltatását. 

3.1.2  Határozott idejű Előfizetői Szerződés rendkívüli felmondása 
 

2. Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést rendkívüli felmondással mondhatja fel, az 
alábbiakban meghatározott esetekben: 

12.7.5.  Amennyiben a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket az ott 
meghatározott  esetben  egyoldalúan  módosítja,  amely  módosítás  az  Előfizetőre 
nézve  hátrányos  rendelkezéseket  tartalmaz,  az  Előfizető  a  módosításáról  szóló 
értesítés  kézhezvételét  követő  15  (tizenöt)  napon  belül  jogosult  a  határozott 
időtartamú Előfizetői Szerződés, további jogkövetkezmények nélküli felmondására. 
Az Előfizető ebben az esetben sem jogosult a határozott időtartamú Előfizetői 
Szerződés jelen pont szerinti felmondására akkor, ha az Előfizetői Szerződést a 
határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és 
a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. 
Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja 
a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem 
követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A 
Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig 
jogosult felszámítani. 

 
12.7.6.  Az Előfizető rendkívüli felmondással jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést, 

amennyiben  Szolgáltató  a  hibát  az  Előfizető  hibabejelentéseitől  számított  30 
(harminc) napig nem tudja elhárítani. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető 
által  igénybe  vett  kedvezményeket  sem  követelheti  és  a  felmondáshoz  egyéb 
hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet még abban az esetben sem, amennyiben 
az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződésben kötelezettséget vállalt 
arra,  hogy  szolgáltatást  vagy  a  hozzá  kapcsolódó  terméket  igénybe  veszi,  és  a 
szerződést az ebből  eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a 
szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt. 

 
3. A határozott idejű szerződés Előfizető általi, a 12.5.2./(a)/i pontja szerinti rendkívüli felmondása 

esetén  a  szerződés  a  felmondó  nyilatkozat  Szolgáltatóhoz  történő  megérkezését  követő  8. 
(nyolcadik) napot követő napon, míg a 12.5.2./(a)/ii pontja szerinti rendkívüli felmondása esetén 
a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 

 
4. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződésben kötelezettséget vállalt 

arra,  hogy  szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a szerződést az 
ebből  eredő  kedvezmények  figyelembevételével  kötötte  meg,  és  a  szerződést  felmondja  a 
határozott  időtartam   lejárta  előtt,  a  Szolgáltató  kizárólag  az  Előfizető  által  igénybe  vett 
kedvezményeket követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. 
Ezen esetben a felmondási idő 8 (nyolc) nap. Az igénybe vett kedvezményeket a Szolgáltató a 
felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 



A Szolgáltató  az  Előfizetői  Szerződést  30  (harminc)  napos  felmondási  idővel  mondhatja  fel, 
amennyiben  az  Előfizető  az  esedékes  díjat  a  jogkövetkezményekre  figyelmeztető  első 
értesítés elküldését legalább 15 (tizenöt) nappal követő 2. (második) értesítés megtörténtét 
követően sem egyenlítette ki. 

 

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg 
az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában, 
vagy 10.000 Ft(tízezer forint)-nál magasabb havi előfizetési díj esetén 10.000 Ft(tízezer forint)- 
nál, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a 
Hatósághoz vagy a  jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, 
feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, 
nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. 

 

Szolgáltató – amennyiben számlázási rendszere zártáságát a panaszban érintett szolgáltatás 
tekintetében  a  miniszter  által  kijelölt  tanúsító  szervezet  tanúsítja  –  akkor  is  jogosult  az 
Általános Szerződési Feltételek jelen 12.7.5 pontja szerint felmondani az Előfizetői Szerződést, 
ha  az  Előfizető  az  Általános  szerződési  Feltételek  6.2.4.1.  pont  szerinti  díjreklamációját  a 
díjfizetési   határidő   lejárta    előtt   nyújtja   be.   A   díjfizetési   határidő   a   díjreklamáció 
megvizsgálásával akkor sem  hosszabbodik meg, ha a Szolgáltató a bejelentést 5 (öt) napon 
belül nem utasítja el. 

 

 
12.7.5.  A  Szolgáltató  az  Előfizetői  Szerződést  30  (harminc)  napos  felmondási  idővel 
mondhatja   fel,   amennyiben   az   Előfizető   az   esedékes   díjat   a   jogkövetkezményekre 
figyelmeztető  első  értesítés  elküldését  legalább  15  (tizenöt)  nappal  követő  2.  (második) 
értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. 

 

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg 
az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában, 
vagy 10.000 Ft(tízezer forint)-nál magasabb havi előfizetési díj esetén 10.000 Ft(tízezer forint)- 
nál, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a 
Hatósághoz vagy a  jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, 
feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, 
nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. 

 

Szolgáltató – amennyiben számlázási rendszere zártáságát a panaszban érintett szolgáltatás 
tekintetében  a  miniszter  által  kijelölt  tanúsító  szervezet  tanúsítja  –  akkor  is  jogosult  az 
Általános Szerződési Feltételek jelen 12.7.5 pontja szerint felmondani az Előfizetői Szerződést, 
ha  az  Előfizető  az  Általános  szerződési  Feltételek  6.2.4.1.  pont  szerinti  díjreklamációját  a 
díjfizetési   határidő   lejárta    előtt   nyújtja   be.   A   díjfizetési   határidő   a   díjreklamáció 
megvizsgálásával akkor sem  hosszabbodik meg, ha a Szolgáltató a bejelentést 5 (öt) napon 
belül nem utasítja el. 

 
 

A 12. pont a 12.9.6. ponttal, mint új ponttal egészül ki 
 
 
 

12.9.6. Amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálatán az Előfizető bejelenti, hogy az Előfizetői 
Szerződést álképviselő kötötte meg, és a hatósági vizsgálat megállapítja, hogy az Előfizetői 
Szerződés megkötésekor visszaélés történt, a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést semmisnek 
tekinti. 

 

Az Előfizetői Szerződésből eredő igényeinek érvényesítését a Szolgáltató az illetékes hatóság 
eljárásának jogerős (amennyiben értelmezhető) lezárultáig felfüggeszti. 

 

A bejelentés  megtételéhez  szükséges  a  rendőrségi  jegyzőkönyv  vagy  feljelentés  másolata 
arról,  hogy  az  Előfizető  személyazonosításra  alkalmas  okmányait  az  Előfizetői  Szerződés 
megkötése  előtt  elvesztette, illetve azokat ellopták, vagy arról, hogy az Előfizető adataival 
visszaélve, vagy bűncselekményt elkövetésével kötöttek Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval. 



A 12.9.6. pont beillesztése miatt a fejezetben a pontok számozása módosult. 
 

 
12.9.7. Amennyiben  az  Előfizető  a  határozott  időtartamú  Előfizetői  Szerződés  esetén  a 
Szolgáltató  12.7.4.  vagy  12.7.5.  pont  szerinti  felmondására  szerződésszegésével  okot 
szolgáltat, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybevett kedvezményeket követelheti, 
a   felmondáshoz  egyéb  hátrányos  jogkövetkezményeket  nem  fűzhet.  A  Szolgáltató  az 
igénybevett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 

 

b.   Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet módosításai 
 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági Díjszabás Melléklet 2.4.3. pontjának helyébe a Szolgáltató általi egyoldalú módosítással az 
alábbi rendelkezés lép. Az egyoldalú módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9.2.2. 
(1) i) pontja útján  szolgáltatás megszüntetése miatt kerül sor. A módosítás felmondási jogot nem 
keletkeztet. 

 
 

Multimédia csomagok 

 
A multimédia szolgáltatáscsomagokkal az ügyfelek a Vodafone egyes szolgáltatásait kedvezményes 
áron vehetik igénybe a szolgáltatáscsomag tartalmának erejéig. 

 
Multimédia Mini szolgáltatáscsomag tartalma 

 10 perc Vodafone hálózaton belüli 
videotelefonálás 

 1000 Ft értékű Vodafone live! (WAP) 
és live247 (WEB) mobil portálokon 
elérhető, esemény alapú prémium 
tartalom letöltése 

 50 MB WAP adatforgalom 

A szolgáltatás csomag havidíja: 1746,5 Ft 

 
 

Multimédia Maxi szolgáltatáscsomag tartalma 

 30 perc Vodafone hálózaton belüli 
videotelefonálás 

 1500 Ft értékű Vodafone live! (WAP) 
és live247 (WEB) mobil portálokon 
elérhető, esemény alapú prémium 
tartalom letöltése 

 50 MB WAP adatforgalom 

 50 MB internet adatforgalom 

 

A szolgáltatáscsomag havidíja: 3016,5 Ft 
 

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 

 
A Multimédia Mini és Multimédia Maxi szolgáltatáscsomagokban meghatározott mennyiségű forgalom feletti 
használat illetve letöltés a Díjszabás által megjelölt alapdíjazás ellenében történik. Multimédia Maxi 
szolgáltatáscsomaggalrendelkezők 50MB Internet-adatforgalom feletti forgalma az „Internet 50” adatcsomag 
50MB feletti díjszabásával megegyezően árazódik, melynek részletei az A. fejezet 2.8 pontjában találhatók. 



Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Lakossági Általános Szerződési Feltételeknek 3.1.2.10. 
számú  pontjának helyébe a Szolgáltató általi egyoldalú módosítással az alábbi rendelkezés lép. Az 
egyoldalú   módosításra  a  Lakossági  Általános  Szerződési  Feltételek  9.2.2.  (1)  i)  pontja  útján 
szolgáltatás megszüntetése miatt kerül sor. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
1. Mobil Videó Szolgáltatás 

 

A szolgáltatás segítségével a Szolgáltató videók és televíziós adások megtekintését teszi lehetővé, 
arra alkalmas mobiltelefon-készülékkel rendelkező Előfizető számára. 
A szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmak csak 3G/UMTS használatára alkalmas készülékekkel 
rendelkező Előfizetők számára érhetőek el GPRS/EGPRS WAP-on keresztül anélkül, hogy a 
telefonkészülékre le kellene tölteniük. 
A szolgáltatás igénybevételéhez az Előfizetőnek rendelkeznie kell aktív GPRS/EGPRS WAP 
szolgáltatással, GPRS/EGPRS WAP és Videó Streaming képes készülékkel és a megfelelő 
beállításokkal. 
A szolgáltatással elérhető tartalmak díjazására a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek 
Díjszabás mellékletének Vodafone live! prémium tartalmak árazási szabályai vonatkoznak. 
A szolgáltatást Roaming közben csak Utólag Fizető Előfizetőink tudják igénybe venni. A szolgáltatás 
azon partner szolgáltatók hálózatain érhető el, amelyekkel a Szolgáltató 3G, illetve GPRS/EGPRS 
Roaming szerződést létesített. A partner szolgáltatók listája a www.vodafone.hu oldalon érhető el. 

 

 
 
 
 

 
Ezúton értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 

Díjszabás melléklet, 7. Magyarországi számok pontot a Szolgáltató a Lakossági Általános Szerződési 

Feltételek 9.2.2.(1)  i) a) pontja alapján egyoldalú módosítással kiegészíti a 14555-ös hívószámmal. 

Ezen  módosítás  olyan  lényegesnek  nem  minősülő  változás,  amely  a  gazdasági  és/vagy  műszaki 

körülmények  olyan  változása,   amelyek  következtében  a  Szolgáltató  az  Előfizetőknek  nyújtott 

szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani, ezért felmondási 

jogot nem keletkeztet: 
 
 

Magyarországi számok 

 
Az alábbi táblázat a Vodafone előfizetői által hívható számokat mutatja. A táblázatban nem jelzett 
számok hívása nem lehetséges az alábbi okok valamelyike miatt: 

 

a számtartomány nincs kiadva 
a Vodafone nem engedélyezi minden Előfizetőnek bizonyos szolgáltatások igénybevételét. 

 
 hívott szám  Szolgáltatás  Induló állapot  Hívások díja 
     

061 
 

Közcélú Távbeszélő Hálózat 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 

0620 
 

Telenor 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 
06-21-xxx-xxx 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatók hálózatába 
indított hívások 

 
Hívható 

 
20 Ft/perc 

06-22-től  29- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

 

0630 
 

T-Mobile (Westel) 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 

0631 
 

Tesco Mobile 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
06-32 –től 39- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

 

0640 
 

Kék számok 
 

Hívható 
 

49 Ft/perc 
06-42 –től 49- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

06-52-től 59- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

06-62 –től 69- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

 

0670 
 

Vodafone 
 

Hívható 
 

Alapdíj 

http://www.vodafone.hu/


 

06707001000 
 

SMS-árhívó 
 

SMS-t fogad 
 

Díjmentes 
 

06707002489 
 

Információs szám 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
0670- 
8100100 

 
Autópálya e-matrica 

 
SMS-t fogad, küld 

 
Alapdíjas 

0670- 
8100100 

 
Autópálya e-matrica infoline 

 
Hívható 

 
Alapdíjas 



 

06-72 –től 79- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

 

0680 
 

Belföldi zöld számok 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
06-82 –től 89- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

06-92 –től 99- 
ig 

 
Közcélú Távbeszélő Hálózat 

 
Hívható 

 
Alapdíj 

 

104 
 

Mentők 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 

105 
 

Tűzoltóság 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 

107 
 

Rendőrség 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 

112 
 

Segélyszolgálat 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 
170 

 
Vodafone Hangposta 

 
Hívható 

Tarifacsomag szerinti 
díj 

 

171 
 

VitaMAX számlaegyenleg 
 

Rendelkezésre áll 
 

Alapdíj 
 

180 
 

Pontos idő 
 

Hívható 
 

70 Ft/perc 
 

185 
 

Munkavonal 
 

Hívható 
 

49 Ft/perc 
 

188 
 

Autóklub 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 

189 
 

Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

197 
 

Különleges tudakozó 
 

Hívható 
 

210 Ft / perc 
 

 
198 (3) 

 

 
Belföldi tudakozó 

 

 
Hívható 

 

 
140 Ft/perc 

 

 
199 

 

 
Nemzetközi tudakozó 

 

 
Hívható 

 

 
210 Ft/perc 

 

1200 
 

Amtel Kft. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1201 
 

VIVANET Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1202 
 

Baronetcomp Kft. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft/perc 
 

1203 
 

„Vidanet Ügyfélszolgálati Szám” 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 

1207 
 

Radiolan Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1209 
 

Actel Zrt. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1210 
 

Timenet Kft. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 

1213 
 

Interware Rt. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1214 
 

„Vidanet Ügyfélszolgálati szám” 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1219 
 

Dunakanyar Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft / perc 
 

1220 
 

Telenor Ügyfélszolgálat 
Hívható 49 Ft / perc 

 

1221 
 

UPC Országos Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1222 
 

Ephone Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft / perc 
 

1223 
 

Tarr Kft. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1224 
 

WebLan Ügyfélszolgálati Szám” 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 

1229 
 

Monortel Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1230 
 

T-Mobile Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1231 
 

PR Telecom Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1232 
 

Rubicom Zrt. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1234 
 

T-Online Magyarország Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1235 
 

Business Telecom Kft Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1236 
 

Opennetworks Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1238 
 

Nordtelekom Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1240 
 

EuroCable Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 



 

 

1244 
 

HunNet Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1252 
 

Externet Ügyfélszolgálati Szám 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1255 
 

FONE Kft. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1256 
 

Net-Portal Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1258 
 

TVNet Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1260 
 

„Wnet Ügyfélszolgálat” 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1266 
 

Antenna Hungária Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1267 
 

GTS Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1270 
 

Vodafone Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 

1272 
 

Digi Kft. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1276 
 

OPTICON Kft. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1277 
 

Gyl Com Kft. Ügyfélszolgálat. 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1288 
 

Invitel Rt. Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 

1290 
 

Deltakon Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft / perc 
 

1294 
 

H1 Telekom Kft 
 

Hívható 
 

49 Ft / perc 
 

1298 
 

T-Kábel Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1400 
 

Magyar Telekom Vállalati Ügyfélszolgálata 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 
 
1401 

 
 
Vodafone telefonos értékesítési vonal 

 
 
Hívható 

Hálózaton belül 
díjmentes, más belföldi 
hálózatból 49 Ft/perc 

 

1404 
 

„DIGI Ügyfélszolgálat” 
 

Hívható 
 

49 Ft / perc 
 

1411 
 

Invitel Értékesítési Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1412 
 

T-Com Ügyfélszolgálati vonal 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 

    
 

1418 
 

UNIQA – Ügyfélszolgálat 
Hívható 49 Ft / perc 

 

1420 
 

UPC Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

Alapdíj 
 

1422 
 

„Szuperszerviz Ügyfélszolgálat” 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1425 
 

T-Com hívókártya információ 
 

Hívható 
 

Díjmentes 
 

1429 
 

„Monortel Ügyfélszolgálati Szám” 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1430 
 

T-Mobile Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 
1434 

T-Online Magyarország kiemelt partnereinek telefonos 
ügyfélszolgálata 

 
Hívható 

 
49 Ft /perc 

 

1435 
 

T-Com Üzleti Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1440 
 

Telenor Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1442 
 

Btel Hibabejelentő Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1443 
 

Invitel Telefonos Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

1444 
 

Invitel Üzleti Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 
1445 

 
Invitel Technikai Ügyelet 

 
Hívható 

 
49 Ft /perc 

 

1448 
 

Invitel Kábel Ügyfélszolgálat 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

14541 
 

„Neofone hálózati behívószám” 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

14555 
 

"Barangoló kártya" szolgáltatás 
 

Hívható 
 

49 Ft /perc 
 

 
14567 

 

 
Europe Assistance 

 

 
Hívható 

 

 
49 Ft / perc 

 
 
 
14888 

 
 
Postafon Ügyfélszolgálat 

 
 
 
Hívható 

Vodafone hálózatból: 
Díjmentes 
Egyéb hálózatból: 49 Ft 
/ perc 



 
 
 
 
 
 
 

 
1702 Roaming árhívó 

 
 
 
 
 
 
SMS-t fogad, küld 

Hívható (csak 

külföldről) 

A küldött szöveges 
üzenet belföldről 
díjmentes; külföldről a 
VF World tarfia díjazása 
szerinti díj fizetendő. A 
fogadott SMS-ek 
díjmentesek 

Az indított hívások 
díjmentesek 

 

1744 Mobilhírnök SMS-t fogad Díjmentes 

Hálózaton belüli hívás, 
díjmentes SMS küldés, 

1745 Hívódallam Hívható, SMS fogadás 
 

1748 Számhordozási tudakozó Hívható, SMS Díjmentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1751 

 
 
 
 
 
 
 
 
Számlaegyenleg és GPRS Internet forgalom lekérdezés utólag fizető 
előfizetők számára Hívható/SMS-t fogad 

A számlaegyenleget 
illetve a GPRS internet 
forgalmat automata 
beolvassa, illetve SMS- 
ben egyidejűleg elküldi. 
Csak a fogadott SMS 
díjköteles: 70Ft per 
SMS. (A küldött 
szöveges üzenetek és 
hívások díjmentesek) 

 

1756 „Mobil Lottó szolgáltatás” SMS-t fogad, küld Alapdíjas 
 

1770 Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing szolgáltatás SMS-t fogad, küld Díjmentes 

A mindenkor hatályos 
Díjszabás és 

 
1770 Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing szolgáltatás 

MMS-t küld tarifacsomag szerinti 
MMS díja 

 

1817 Vízi segélyhívó Hívható Díjmentes 

Hívható 
1820 Országos Mentőszolgálat 49 Ft / perc 

 

116000 „Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági telefonszolgálat” Hívható Díjmentes 

Díjmentes 
 

116111 „Kék Vonal „Megvagy? Eltűnt Gyerekek” szolgáltatás” Hívható 
 

116123 Magyar Lelki Elsősegély szolgálat Hívható Díjmentes 
 

1211 Mindig Tv Extra Ügyfélszolgálat Hívható 49 Ft/perc 

Hívható Alapdíjas (Tarifacsomag 
1212 Telekom  Holdings Ügyfélszolgálat 

 
 

1215 Tesco Mobile Ügyfélszolgálat Hívható 

szerinti díj) 

Alapdíjas 
(Tarifa csomag szerinti 
díj) 

 

1225 Dunaújváros Kft. Ügyfélszolgálat Hívható 49 Ft/perc 
 

1423 E. On Ügyfélszolgálat Hívható 49 Ft/perc 
 

1818 Kormányzati Ügyfél Vonal Hívható 49 Ft /perc 
 

1415 Bárdi Autó Zrt. Ügyfélszolgálata Hívható 49 Ft/perc 
 

1250 Drávanet Ügyfélszolgálat Hívható 49 Ft/perc 

06 80 100 000 
– 999 999-ig Belföldi zöld szám Hívható Díjmentes 

06 80 000 000 
– 099 999-ig Belföldi formában tárcsázható nemzetközi zöld szám Hívható Díjmentes 

 
A Belföldi Tudakozó, a Nemzetközi Tudakozó, a Különleges Tudakozó és a Helytől független elektronikus 
hírközlési szolgáltatók hálózatába indított hívások esetén a hívásidő számlázása 1 perces egységekben történik. 

 
Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági Díjszabás Melléklet 9.3 pontja a Szolgáltató általi egyoldalú módosítással törlésre kerül. Az 
egyoldalú módosítás során a LakosságiÁltalános Szerződési Feltételek 9.2.2. (1) iv) pontja szerint az 



előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető 
számára előnyös módon változnak meg. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
A 9.3 pont törlése miatt a fejezetben a pontok számozása módosult 

 
Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági Díjszabás Melléklet 9.5.1 pontjának helyébe a Szolgáltató általi egyoldalú módosítással az 
alábbi rendelkezés  lép. Az egyoldalú módosítás során a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 
9.2.2. (1) iv) pontja szerint az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
feltételek  kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.. A módosítás felmondási 
jogot nem keletkeztet. 

 
 

9.5.1. Szüneteltetés 

 
Az Előfizető határozatlan idejű szerződés esetén minimum egy (1) hónapra és maximum tizenkét (12) 
hónapra, határozott idejű szerződés esetén maximum (6) hónapra kérheti a mobil rádiótelefon 
szolgáltatás szüneteltetését. A kért – de legfeljebb 6 vagy 12 hónap időtartamú – szüneteltetés 
letelte után a Szolgáltató az Előfizető SIM-kártyáját aktiválja, és folytatja a havi előfizetési díj 
számlázását. A szüneteltetés ideje alatt a Szolgáltató az Előfizető által fizetendő díj 27%-át számítja 
fel (SIM kártyánként). 

 
Amennyiben az előfizető a szolgáltatás felfüggesztését elveszett vagy ellopott SIM kártya vagy 
telefon miatt kéri, úgy a követendő eljárásra az Általános Szerződési Feltételek az irányadó. 

 
Határozott idejű előzetői szerződés esetében az előfizetői szerződés időtartama a szüneteltetés 
időtartamával meghosszabbodik. 

 
 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági Díjszabás Melléklet 9.10 pontjának helyébe a Szolgáltató általi egyoldalú módosítással az 
alábbi rendelkezés  lép. Az egyoldalú módosítás során a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 
9.2.2. (1) iv) pontja szerint az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
feltételek  kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg. A módosítás felmondási 
jogot nem keletkeztet. 

 
 

Adminisztrációs díj 

 
A Szolgáltató adminisztrációs díjat számít fel a következő esetekben az Általános Szerződési Feltételekben írtak 
szerint: 

a teljes körű szolgáltatás visszaállításával egyidejűleg 
a szolgáltatás korlátozásával kapcsolatosan. 

Az adminisztrációs díj összege bruttó 4000 Ft. 
 
 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági  Díjszabás  Melléklet  9.11  pontját  a  Szolgáltató  általi  egyoldalú  módosítással  törli.  Az 
egyoldalú módosítás során a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9.2.2. (1) iv) pontja szerint az 
előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető 
számára előnyös módon változnak meg. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
 

A 9.11 pont törlése miatt a fejezetben a pontok számozása módosult 

 
Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági  Díjszabás  Melléklet  9.23  pontját  a  Szolgáltató  általi  egyoldalú  módosítással  törli.  Az 



egyoldalú  módosításra  a  Lakossági  Általános  Szerződési  Feltételek  9.2.2.  (1)  ii)  pontja  útján 
jogszabályváltozás változás miatt kerül sor. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

A 9.23 pont törlése miatt a fejezetben a pontok számozása módosult 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági  Díjszabás  Melléklet  11.10  pontját  a  Szolgáltató  általi  egyoldalú  módosítással  törli.  Az 
egyoldalú   módosításra  a  Lakossági  Általános  Szerződési  Feltételek  9.2.2.  (1)  ii)  pontja  útján 
jogszabályváltozás változás miatt kerül sor. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
A 11.10 pont törlése miatt a fejezetben a pontok számozása módosult 

 
Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy az Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú 
Lakossági  Díjszabás  Melléklet  11.16  pontját  a  Szolgáltató  általi  egyoldalú  módosítással  törli.  Az 
egyoldalú   módosításra  a  Lakossági  Általános  Szerződési  Feltételek  9.2.2.  (1)  ii)  pontja  útján 
jogszabályváltozás változás miatt kerül sor. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
c. Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet módosításai 

 

 
 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy Lakossági Általános Szerződési Feltételek 3. számú 
Melléklet lent feltüntetett pontjainak helyébe a Szolgáltató általi egyoldalú módosítással az alábbi 
rendelkezések lépnek. Az egyoldalú módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9.2.2. (1) 
ii) pontja útján jogszabályváltozás miatt kerül sor. A módosítás felmondási jogot nem keletkeztet. 

 
A  Vodafone  Magyarország  Mobil  Távközlési  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  a  nyilvá-nos 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezett-ségre, az 
adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatá-sok biztonságára 
és  integritására,  a  forgalmi  és  számlázási  adatok  kezelésére,  valamint  az  azonosítókijelzésre  és 
hívásátirányításra  vonatkozó  szabályokról  szóló  4/2012.  (I.  24.)  NMHH  rendeletben,  továbbá  az 
elektronikus hírközlési szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendeletben 
foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: 

 
A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Szolgáltató 
a  szolgáltatással, továbbá hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban tudomására jutott személyes 
adatokat,   továbbá  üzleti  titkokat  az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény  (a 
továbbiakban:  Eht.),   az  elektronikus  hírközlési  előfizetői  szerződésekre,  elektronikus  hírközlési 
szerződések részletes  szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet (továbbiakban: ESzRSz), a 
nyilvános elektronikus  hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási 
kötelezettségre,  az  adatkezelés  és   a   titokvédelem  különleges  feltételeire,  a  hálózatok  és  a 
szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az 
azonosítókijelzésre  és  hívásátirányításra  vonatkozó   szabályokról  szóló  4/2012.  (I.  24.)  NMHH 
rendelet,  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény,  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),  a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint 
kezeli . 

 
Fogalmak 

 
Előfizető: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személy nélküli gazdasági társaság (vállalkozás), 
ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is, akivel a Szolgáltató az Előfizetői 
szerződést megköti vagy megkötötte. 



Felhasználó.  Az  a  természetes  személy,  aki  a  Szolgáltató  által  nyújtott  (távközlési)  szolgáltatást 
használja  és nem nyújt nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást. Amennyiben a 
Felhasználó nem azonos az Előfizetővel, akkor a Felhasználó normál esetben az Előfizető tudtával és 
jóváhagyásával használja a szolgáltatást. 

 
Számlafizető:  Az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  aki  a  szolgáltatás  ellenértékét  megfizeti. 
Amennyiben  a  Számlafizető  nem  azonos  az  Előfizetővel,  akkor  a  szolgáltatás  ellenértékének 
megfizetése   az   Előfizető   és   Számlafizető   között   létrejött   megállapodás   alapján   történik.   A 
Számlafizető többnyire azonos a Felhasználóval. 

 
Személyes  adat:  bármely  meghatározott  (azonosított  vagy  azonosítható) természetes  személlyel 
(érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. 

 
Adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  az  adatokon  végzett  bármely  művelet  vagy 
műveletek   összessége,   így   például   gyűjtése,   felvétele,   rögzítése,   rendszerezése,   tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, stb. 

 
Üzleti titok:  a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, meg-oldás, 
adat, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a 
jogosult –ide nem értve a magyar államot- jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené 
vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket 
megtette. 

 

 
 

I.  A  SZOLGÁLTATÁS  NYÚJTÁSA  SORÁN  KEZELT  SZEMÉLYES  ADATOK  ÉS  AZ  ADATKEZELÉS 
ELSŐDLEGES CÉLJA 

 
7) Az Előfizetői hiba- vagy panasz bejelentések kivizsgálásának céljából kezelt személyes adatok 
a) Az Előfizető értesítési címe, vagy más azonosítója (pl.: e-mail cím), 
b) Az Előfizető hívószáma vagy más azonosító, 
c) A hibajelenség leírása 
d) A hibabejelentés időpontja (év, hó, nap, óra), 
e) A hiba okának behatárolására tett intézkedések és azok eredménye 
f) A hiba oka, 
g) A hiba elhárításának módja és időpontja (év, hó, nap, óra), eredménye (eredménytelensége és 
annak oka), 
h) Az Előfizető értesítésének módja és időpontja, ezen belül is különösen az előfizető bejelentésének 
visszaigazolásáról, valamint az előző pontban foglaltakról történő értesítések módja és időpontja, 
i) Az ügyfélszolgálat és a fogyasztó (ügyfél) közötti telefonos kommunikáció hangfelvétele. 

 
II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGCÍME 

 
1) A Szolgáltató az Előfizetők adatait jogszabályi felhatalmazás, illetőleg kötele-zettség alapján 
kezeli. Ennek megfelelően a szolgáltató 
a) az Eht. 129.§ (5) bekezdés a) pontja és az ESzRSz 7.§ (1) bekezdés a) pontja szerint jogszabályi 
felhatalmazás alapján kezeli az I. 1) bekezdés szerinti adato-kat, 
b)  az  Eht. 47.§ (13) szerint  előírt  törvényi kötelezettség  teljesíthetősége  alapján ke-zeli  az I. 1) 
bekezdés h) - k) pontok szerinti adatokat, 
c) az Eht. 157.§ (2) bekezdés a) - d) és h) - i) pontok szerint törvényi felhatalmazás alapján kezeli az I. 
2) bekezdés szerinti adatokat, 
d)  az  Eht.  157.§  (2)  bekezdés  a)-i)  pontjai  és  az  ESzRSz  13.§  (2)  bekezdése  szerint  jogszabályi 
felhatalmazás alapján kezeli az I. 3) bekezdés szerinti adatokat, 



e) az Eht. 154.§ (3) bekezdése szerint törvényi felhatalmazás alapján kezeli az I. 4) bekezdés, továbbá 
az I. 7) bekezdés j) - k) pontok szerinti adatokat, 
f) az Eht. 158.§ (2) bekezdése szerint törvényi felhatalmazással kezeli az I. 5) be-kezdés szerinti 
adatokat, 
g) az Eht. 157.§ (2) bekezdés k) pontja szerint törvényi felhatalmazás alapján kezeli az I. 6) bekezdés 
szerinti adatokat, 
h) az Eht. 141.§ (2) bekezdés szerint törvényi kötelezettség alapján kezeli az I. 7) bekezdés a) - h) 
pontok és az I. 11) bekezdés szerinti adatokat, 
i) az Eht. 141.§ (1) és az ESzRSz 10.§ (1) bekezdés szerinti jogszabályi kötelezett-ség alapján kezeli az 
I. 7) bekezdés i) pontja szerinti adatokat, 
j) az Eht. 159/A.§ szerint törvényi kötelezettség alapján kezeli az I. 9) bekezdés szerinti adatokat, 
k) az Eht. 138. § (10) bekezdés és a Fogyasztó védelmi törvény (továbbiakban Fgytv.) 17/B . § (3) 
bekezdés szerinti jogszabályi kötelezettség alapján kezeli az I. 7) bekezdés i) pontja szerinti adatokat. 

 
5) Az Infotv. 6. § (2) bekezdése, továbbá az Eht. 156.§ (17) bekezdése szerint a Szolgáltató jogosult 
arra, hogy az Előfizető vagy felhasználó saját érdekeinek vagy más személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez,  továbbá  katasztrófa-,  illetve  szükséghelyzet  elhárítása  vagy  megelőzése  céljából  az 
elengedhetetlenül 

 
III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

 
6)  Az  Eht.  138.  §  (10)  bekezdés  alapján  a  hiba-  vagy  panaszbejelentés  és  –  vizsgálat  során 
elektronikusan rögzített – I. 7) bekezdés a) – h) és j) – k) pontok szerinti – személyes adatokat a 
Szolgáltató a hibabejelentéstől számított legalább egy évig, továbbá az Eht. 141. § (2) h) bekezdése, 
valamint  az Fgytv. 17/B (3) bekezdése alapján az I. 7) bekezdés i) pont szerinti hangfelvételt a 
rögzítéstől számított legalább egy évig őrzi meg, de legfeljebb öt évig tárolja. 


