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Vodafone Magyarország Zrt. 

ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA 

Hatályba lépés: 2019. szeptember 2. 

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. 

 

I. Üzleti Általános Szerződési Feltételek, Törzsszöveg 

 

1. Az Üzleti ÁSZF, Törzsszöveg 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma: 3.1. A szolgáltató által nyújtott 

előfizetői szolgáltatás leírása 3.1.2. Szolgáltatások leírása 3.1.2.27. Emelt díjas szolgáltatások 

pontban a Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás SMS-üzenetben történő megrendelésének 

lehetősége törlésre került. 

 

„3.1.2.27. Emelt díjas szolgáltatások 

(…) 

Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás: 

Az Előre és Utólag Fizető Előfizető számára lehetővé teszi, hogy SMS küldéssel a Szolgáltató saját, vagy 

harmadik felek által nyújtott emelt díjas díjkorlátmentes vagy emelt díjas díjkorlátos szolgáltatására 

regisztráljon. A regisztrációs SMS az Előfizető saját tarifacsomagja szerint díjazott. Ezen SMS után a 

számhasználó belföldön díjmentes válasz SMS-ben tájékoztatja az Előfizetőt az emelt díjas szolgáltatás 

díjának mértékéről, az általa, adott időszakon belül küldött SMS-ek maximális darabszámáról (vagy 

gyakoriságáról), a lemondás módjáról, valamint a szolgáltatással kapcsolatban kérhető további információ 

elérhetőségéről. Az Előfizető a tájékoztató SMS kézhezvételét követő 3 percen belül le tudja mondani az 

emelt díjas szolgáltatást a STOP szó SMS-ben történő visszaküldésével. Lemondás hiányában minden, a 

regisztrációs számról fogadott SMS után automatikusan számlázódik az emelt szolgáltatás díja. 

Amennyiben az Előfizető a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az emelt díjas szolgáltatást, akkor azt 

kifejezetten le kell mondania a STOP szó SMS-ben történő elküldésével az adott regisztrációs emelt díjas 

számra.  

A Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatáshoz való hozzáférés alapbeállításként nem elérhető (letiltott) a 

Vodafone Magyarország Zrt. Előfizetői számára. Az Előfizetők a Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás 

akitválását a Szolgálatató telefonos ügyfélszolgálatán (hálózaton belülről a 1270 számon, azon kívülről a 

06 1 288 1270 számon), valamint személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain kérhetik. 

Az Előfizetők a tiltás újbóli beállítását az XMT szó 1270 számra történő elküldésével kérhetik. A 

Szolgáltató az előfizető kérésére a Fogadott emelt díjas szolgáltatás elérését díjmentesen tiltja. 

A teljes emelt díjas szolgáltatás letiltása is kérhető a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán (hálózaton 

belülről a 1270 számon, azon kívülről a 06 1 288 1270 számon), személyesen a Szolgáltató értékesítési 

pontjain, valamint hálózaton belül a 1270 számra küldött díjmentes SMS-ben az EHT szó elküldésével. A 
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tiltás csak valamennyi emelt díjas szolgáltatásra együttesen kérhető (tehát valamennyi emelt díjas 

szolgáltatási típus letiltásra kerül).  

A letiltást követően az Előfizető az egyes emelt díjas szolgáltatás típusokat (Küldött emelt díjas SMS 

szolgáltatás, Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás és Emelt díjas hanghívás szolgáltatás) együtt tudja 

újraaktiválni a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán (hálózaton belülről a 1270 számon, azon kívülről a 

06 1 288 1270 számon), valamint személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain. 

(…)” 

 

A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. g.) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy 

az előfizetők számára kedvező változások miatt kerül sor. 

 

II. Üzleti Általános Szerződési Feltételek, 1. sz. Díjszabás melléklet 

 

1. Az Üzleti ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.1. Kereskedelmi 

forgalomban elérhető tarifacsomagok 2.1.14. Vodafone Business RED tarifacsomagok Közép- és 

Nagyvállalati Előfizetőknek pontban az Egyszeri Kiegészítő Adat díjainál a bruttó árak helyett nettó 

árak kerültek feltüntetésre. 

 

„2.1.14. Vodafone Business RED tarifacsomagok Közép- és Nagyvállalati Előfizetőknek 

(…) 

Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)  

A Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció 

vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót a Netinfo 

(http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, amelyhez a Business 

EU Red előfizetés tartozik. 

Megrendelhető Kiegészítő 

Adat  

Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (nettó) 

Szolgáltatáscsomag, mellyel 

elérhető: 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 1499,8Ft 
Vodafone Business RED 5GB 

 Vodafone Business RED 20GB 

Kiegészítő Adat 3 GB 3 GB 2249,71Ft 
Vodafone Business RED 5GB 

 Vodafone Business RED 20GB 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 2999,62Ft 
Vodafone Business RED 5GB 

Vodafone Business RED 20GB 

Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő 

Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem 

használt hátralévő adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható 

fel, a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy 
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számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló 

opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.” 

 

A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. d.) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 

 

2. Az Üzleti ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet 3. Szolgáltatások díja 3.8. Hang a Hálón – VoIP pontban a 

Vatikán a Hang a Hálón II. zónából áthelyezésre került a Hang a Hálón EU nemzetközi zónába. 

 

„3.8. Hang a Hálón – VoIP 

(…) 

A Hang a Hálón szolgáltatással elérhető országok listája és zónabesorolása: 

Hang a Hálón Red EU nemzetközi zóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült 

Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, 

Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, 

Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, 

Törökország, Vatikán 

1. Amerikai Egyesült Államok, Hong-Kong, Kanada, Kina, Oroszország, 

2. Andorra, Ausztrália, Izrael, Koszovó, Montenegró, San Marino, Szerbia, Ukrajna, 

(…)” 

 

A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (2) iv.) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel kerül sor, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára 

előnyös módon változnak meg. 

 

3. Az Üzleti ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet 3. Szolgáltatások díja 3.18. Vodafone alközpont 

szolgáltatás 3.18.1. Vodafone alközpont szolgáltatás Közép- és Nagyvállalati Előfizetők számára 

pontjából a Vodafone alközpont kialakításának (az alközpont, valamint az ahhoz tartozó hívásfa, 

IVR és hangbemondás felprogramozásának, beállításának) egyszeri díja törlésre került. 

 

„3.18.1. Vodafone alközpont szolgáltatás Közép- és Nagyvállalati Előfizetők számára 

(…) 

2016. április 1. után kötött Előfizetői szerződés esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat és határidőket 

a lenti táblázatok tartalmazzák:  
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Szolgáltatás megnevezése Nettó díj 

A Vodafone alközpont kialakításának (az alközpont, valamint az ahhoz tartozó hívásfa, IVR 

és hangbemondás felprogramozásának, beállításának) egyszeri díja 
50 000 Ft 

IVR csatorna havidíja darabonként 4 000 Ft 

Contact Center mellék havidíja darabonként 4 000 Ft 

Hívásnapló havidíja hozzáférésenként 4 000 Ft 

Nem veszítek hívást opció havi díja 0 Ft 

Alközponti hangposta havidíja hívócsoportonként 1 500 Ft 

Értesítés nem fogadott hívásokról havidíj hívócsoportonként 1 500 Ft 

 

(…)” 

 

A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. d.) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 

 

4. Az Üzleti ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet 7. Magyarországi számok pontban a 0631 számtartomány 

szolgáltatónkénti felosztása pontosításra került. 

 

„7. 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 

0631 200 0000 – 200 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 201 0000 – 201 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 0000 – 202 0999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 1000 – 202 1999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 310 0000 - 319 7999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 319 9000 - 329 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 330 0000 - 332 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 0000- 333 0999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 1000- 333 1999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 366 6000 – 366 6999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 700 0000 – 700 4999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

0631 780 0000 - 780 0999 

 
UPC Magyarország Kft. Hívható Alapdíj 

0631 788 8000 - 788 8999 

 

UPC Magyarország Kft. 
Hívható Alapdíj 

0631 790 0000 - 790 0999 

 

UPC Magyarország Kft. 
Hívható Alapdíj 

(…)” 
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A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. d.) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 

 

5. Az Üzleti ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet 9. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 

pontban a Vatikán a 2. nemzetközi díjzónából áthelyezésre került az EU Nemzetközi díjzónába. 

 

„9. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 

A következő országok hívhatók nemzetközi távhívással:  

Red EU Nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült 

Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, 

Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, 

Málta, Martinique, Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, 

Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Törökország, Vatikán  

1.nemzetközi díjzóna: Szerbia, Ukrajna 

2. nemzetközi díjzóna: Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, 

Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Brit Virgin-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Izrael, 

Japán, Jersey, Kanada, Koszovó, Mexikó, Moldova, Nyugat-Szahara, Líbia, Macedónia, Marokkó, Montenegró, 

Oroszország, Pitcairn-szigetek, San Marino, Tunézia, Új-Zéland  

(…)” 

 

A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (2) iv.) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel kerül sor, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára 

előnyös módon változnak meg. 

 

6. Az Üzleti ÁSZF,1. sz. Díjszabás melléklet 9. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 

pontban a műholdas irányba indított nemzetközi hívások díjai csökkentésre kerültek az alábbiak 

szerint: Műholdas hálózatok esetén (Thuraya és Satellite) 2490 Ft-ról és 790 Ft-ról csökkentettük 

490 Ft-ra, Inmarsat B és Inmarsat M esetében 1090 Ft-ról csökkentettük 490 Ft-ra. Iridium Basic és 

Iridium Value esetében 1290 Ft-ról és 2490 Ft-ról csökkentettük egységesen 1290 Ft-ra. 

 

„9. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 

(…) 

Műholdas irány 
Előfizetői ár  

Ft/perc 
Műholdas hálózatok 490 Ft 

Inmarsat  490 Ft 

Iridium  1290 Ft 
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A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A műholdas hívásokat 1 

másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató (…)” 

 

A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (2) iv.). – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel kerül sor, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára 

előnyös módon változnak meg. 

 

7. Az Üzleti ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet 10. Egyéb díjak 10.18. Adatváltozás miatti új számla 

kiállítás pontban az adatváltozás miatti új számla kiállítására vonatkozó leírás pontosításra került, 

valamint kiegészült az adatváltozás bejelentésére vonatkozó ÁSZF hivatkozással. 

 

„10.18. Adatváltozás miatti új számla kiállítás 

Amennyiben az Előfizető adatai megváltoztak, azonban a megváltozott adatok bejelentésének az Általános 

Szerződési Feltételek 13.4 pontban előírt határidőben nem tesz eleget kérheti az adatváltozás utáni 

időszakban részére kiállított számlák újbóli kiállítását számlánként bruttó 1.500 Ft díjért. A számlák újbóli 

kiállításának díja az ÁFA hatályán kívüli tranzakciók körébe tartozik.” 

 

A módosításra az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. d.) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 

 

1. Az Üzleti ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet 9. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 

pontban felvezetésre kerültek a Hajófedélzeti hívások és a Repülőgép-fedélzeti hálózatok hívására 

vonatkozó információk. 

 

„9. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 

(…) 

Műholdas irány 
Előfizetői ár 

Ft/perc 

Műholdas hálózatok 490 Ft 

Inmarsat  490 Ft 

Iridium  1290 Ft 

Hajófedélzeti hálózatok 490 

Repülőgép-fedélzeti hálózatok 990 

 

(…)” 
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A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor. 

 

III. Üzleti Általános Szerződési Feltételek, 5. sz. Akciók melléklet 

 

1. Az Üzleti ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 2. Akciók 2.3. Vodafone JóDolgok Program pontja kiegészült 

a 2019. szeptember 2-tól elérhető feltételeivel, miszerint a Meglepetések köre kiegészült a 

Vodafone Pass szolgáltatással, valamint a programba történő regisztráció során elérhető 

meglepetések közül törlésre került a tartozékvásárlásra vonatkozó kedvezmény. 

 

„2.3. Vodafone JóDolgok Program 

(…) 

Bármely csatornán történő regisztrációt követően a regisztráció sikerességéről SMS-ben tájékoztatjuk az 

Előfizetőt. 

A Programba bármely regisztrációs csatornán történő sikeres regisztrációt követően MyVodafone 

applikációval rendelkező Előfizetők számára igénybe vehető Meglepetés ajánlatok: 

A Programba regisztrált Előfizető mindenkor az alábbi feltételek együttes fennállása esetén részesülhet a 

Meglepetés ajánlatokban: legalább 24 hónapja aktív, a Vodafone bármely üzleti, hangalapú tarifával 

rendelkező Utólag Fizető (havidíjas) Kisvállalati Előfizetője, akinek nincs lejárt számlatartozása, 

MyVodafone applikáció és aktív Vodafone JóDolgok regisztrációval rendelkezik, valamint általános direkt 

marketing és helymeghatározási hozzájárulása aktív.  

A regisztrált Előfizető a részére aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlatokról Android vagy iOS operációs 

rendszerrel rendelkező okostelefonján, illetve tabletjén keresztül a My Vodafone applikációban tud 

tájékozódni. Az Előfizető számára egyszerre egy Meglepetés ajánlat jelenik meg, és az aktuális ajánlat 

elfogadásáról vagy elutasításáról  a My Vodafone applikációban tud rendelkezni. Amíg az aktuális 

Meglepetés ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról nem rendelkezik az Előfizető, addig nem jelenik meg 

számára a következő Meglepetés ajánlat.. A Meglepetés ajánlatok (amennyiben az ajánlat másként nem 

jelöli) egy napon belül egyszer fogadhatók el. A Meglepetés ajánlat addig érhető el, ameddig az a használt 

felületen megjelenítésre kerül. Amennyiben az Előfizető elmulasztja az ajánlat elfogadását, úgy azt a 

Vodafone az ajánlat el nem fogadásának minősíti. Előfordulhat, hogy egy Előfizetőnek regisztrációja 

ellenére egy adott időpontban nincs aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlata, erre vonatkozóan a Vodafone 

nem vállal kötelezettséget. 

A Meglepetés ajánlatok között minden aktív JóDolgok regisztrációval rendelkező Előfizető találhat 

díjmentes Meglepetést. Az AdatFalat ajánlatok díjmentes plusz adatforgalmat biztosítanak változó 

mennyiségben (25 MB, 50 MB, 100 MB, 200 MB vagy 500 MB). Az adat Magyarországon vagy az EU-ban 

használható fel, a feltüntetett érvényességi időn belül – és felhasználása a tarifacsomagban foglalt vagy - 

amennyiben az Előfizető rendelkezik olyannal - az ezen felül külön megvásárolt adatcsomagok előtt 

történik. Minden Előfizetőnek maximum 3 adatcsomagja lehet egyidejűleg aktív, amennyiben az AdatFalat 

elfogadásakor az Előfizetőnek már van 3 aktív adatcsomagja az adott előfizetésén, úgy az AdatFalat 

aktiválása sikertelen lesz, és csak valamelyik másik aktív adatcsomag törlésével kérhető az aktiválás. 
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 Az AdatFalat aktiválásáról és az adatmennyiség felhasználásáról SMS-ben értesítjük az Előfizetőt. Az 

ajánlatok megjelenésének sorrendjét tekintve, az AdatFalat ajánlat a többi Meglepetés ajánlathoz képest 

megjelenhet előbb is, de előfordulhat, hogy az AdatFalat más Meglepetés ajánlat után jelenik meg. 

Az AdatFalatokon kívüli további Meglepetés ajánlat lehet perc, SMS, adat, Vodafone Pass, havidíj- vagy egyéb 

szolgáltatási díj kedvezmény, készülék vagy tartozékvásárlási kedvezmény vagy integrált ajánlat. 

A Meglepetés ajánlat felhasználási feltételeiről közvetlenül annak elfogadása előtt a My Vodafone 

applikáción keresztül tájékozódhat. 

A Meglepetés ajánlat sikeres aktiválásáról SMS-ben értesítjük az Előfizetőt.  

A megrendelt Meglepetés ajánlatok előre meghatározott érvényességi időn belül (magyarországi időzóna 

szerint) használhatóak fel az ajánlatban feltüntetett feltételek szerint. A hálózaton belüli percek, SMS-ek a 

Vodafone Magyarország hálózatán belül belföldön; a bármely hálózat irányába felhasználható percek, SMS-

ek belföldről bármely magyar, illetve az EU-ból bármely magyar vagy EU-s, normál díjas számra, az adat, 

illetve a Vodafone Pass-ok (a jelen Akciók 3.8 pontjában foglalt feltételekkel) belföldön és az EU-ban 

használhatóak fel. A külföldön történő felhasználásra a mindenkori Roaming szabályok és díjszabás az 

irányadó. Az érvényességi idő lejártáig fel nem használt egységek elvesznek. (…)” 

 

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor. 

 

2. Az Üzleti ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 2. Akciók 2.15. Vodafone Meglepetés akció pontja 

pontosításra került, miszerint az aktiválástól 30 napig felhasználható 3 GB díjmentes adatforgalom 

nem osztható adatmennyiség. 

 

„2.15. Vodafone Meglepetés akció 

(…) 

2. Aktiválástól 30 napig felhasználható 3 GB díjmentes adatforgalom belföldön és az EU-ban 

meglepetés részletes felhasználási feltételek 

 

Az akciós időszak a magyarországi időzóna szerint érvényes. A 3 GB akciós adatforgalom a 

szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő 

adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra. Amennyiben a 3 GB akciós adatforgalom nem kerül teljes 

egészében felhasználásra az aktiválástól számított 30 napon belül, akkor a fel nem használt, hátralévő 

adatforgalom elvész. A 3 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb 

két másik aktív adatopcióval rendelkezik az előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két 

adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. A 3 GB díjmentes 

adatopció előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adott előfizetésen érvényesíthető és nem 

osztható. A 3 GB kiegészítő adatforgalom az aktiválást követően 30 napon belül használható fel, a 

szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel azzal, hogy az akciós 

adatforgalom nem osztható. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a 

tarifákban meghatározott feltételek szerint. (…)” 
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A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. d.) – alább olvasható – pontjaira 

figyelemmel, a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 

 

3. Az Üzleti ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 2. Akciók 2.17. e-Pack kedvezmény akció pontja kiegészült 

a Business Senior Okosóra tarifára vonatkozó információval.  

 

„2.17. e-Pack kedvezmény akció 

(…) 

Tarifacsomag 
Kedvezmény mértéke (bruttó) a hangtarifa havidíjából 

(kivéve a csak internetet tartalmazó tarifák esetén) 

Business EU 1GB 500 Ft/hó 

Business EU 3GB 500 Ft/hó 

Business EU 12GB 500 Ft/hó 

Business EU Group 5 1000 Ft/hó 

Business EU Group 10 1000 Ft/hó 

Business EU Group 15 1000 Ft/hó 

Business EU Group 20 1000 Ft/hó 

Business EU Group 30 1000 Ft/hó 

Business EU Red 3GB 1000 Ft/hó 

Business EU Red 12GB 1000 Ft/hó 

Business EU Red Superior 1000 Ft/hó 

OfficeNet+ 500 Ft/hó 

Business Osztható Net Medium 413,39 Ft/hó 

Business Osztható Net Premium 413,39 Ft/hó 

Business Net Start 413,39 Ft/hó 

Business Net Medium 413,39 Ft/hó 

Business Net Premium 413,39 Ft/hó 

Business EU 500MB 500 Ft/hó 

Business EU 2GB 500 Ft/hó 

Business EU 10GB 500 Ft/hó 

Business Group EU 5 1000 Ft/hó 

Business Group EU 10 1000 Ft/hó 

Business Group EU 15 1000 Ft/hó 

Business Group EU 20 1000 Ft/hó 

Business Group EU 30 1000 Ft/hó 

Business Red EU 2GB 1000 Ft/hó 

Business Red EU 10GB 1000 Ft/hó 

Business Red EU Superior 1000 Ft/hó 

OfficeNet 413,39 Ft/hó 

Vodafone Business RED 5GB 1000 Ft/hó 

Vodafone Business RED 20GB 1000 Ft/hó 

Vodafone Business RED Superior 1000 Ft/hó 

Vodafone Business RED World 1000 Ft/hó 

Vodafone Business Smart 3GB  500 Ft/hó 

Vodafone Business Smart 5GB 500 Ft/hó 

Business Kid Watch 500 Ft/hó 

Business Senior Okosóra tarifa 500 Ft/hó 



 

C2 General 

(…)” 

 

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. d.) – alább olvasható – pontjaira 

figyelemmel, a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 

 

4. Az Üzleti ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 2. Akciók 2.19. Vodafone-UPC Előnyök akció pontba 

felvezetésre kerültek a 2019. szeptember 2-tól elérhető akció részletei. 

 

„2.19. Vodafone-UPC Előnyök akció 

A Vodafone-UPC Előnyök akció 2019. szeptember 2-től visszavonásig érhető el azon Kisvállalati Vodafone-

UPC közös ügyfelek számára, akik a Vodafone-nál legalább egy jogosult, aktív (azaz nem 

szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) hangalapú Előfizetői Szerződéssel, valamint a UPC-nél 

legalább egy vezetékes szolgáltatásra (kábeltévé, vezetékes internet, helyhez kötött telefon) vonatkozó élő 

szerződéssel és az adott szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám) 

rendelkeznek. 

Az akcióban részvevő Vodafone-UPC közös ügyfelek a következő opciókra jogosultak: 

Opció neve Előnyök rövid leírása 

2 GB adatforgalom opció 

Megújuló 2 GB díjmentes adatforgalom belföldön és 

a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónában  

Wifi pótló opció 

Korlátlan mobil adatforgalom a vezetékes internet 

hibabejelentése alapján az opció aktiválását követő  

3. nap éjfélig 

Korlátlan hívás UPC vezetékes irányba opció 

Korlátlan hívás UPC vezetékes irányba a Vodafone 

magyarországi hálózatáról belföldön és a 

mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónából 

 

Az Előnyök akcióra nem jogosult Vodafone tarifacsomagok: korlátlan adatforgalmat tartalmazó 

tarifacsomagok, Business Kid Watch és Senior Okosóra tarifák, Internet tarifacsomagok. 

Az Előnyök akcióra nem jogosult UPC szolgáltatások: UPC mobil tarifacsomagok. 

Korlátlan hívás UPC vezetékes irányba opcióra nem jogosult Vodafone tarifacsomagok: korlátlan percet 

tartalmazó tarifacsomagok. 

Az Előfizető minden jogosult előfizetésén az Előnyök aktiválása a sikeres beazonosítást követően 

automatikusan történik a Vodafone-UPC belső adatbázisa alapján, amely az adott Kisvállalati Előfizetőt fenti 

azonosító adatai alapján közös ügyfélként azonosítja. Az aktiválásról SMS értesítést küldünk minden 

jogosult telefonszámra.    

Az Előfizető az Előnyökre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén 

az Előnyök automatikusan deaktiválásra kerülnek. 
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1. 2 GB díjmentes adatforgalom opció 

A megújuló 2 GB akciós adatforgalom a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az 

esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra számlázási ciklusonként. 

Amennyiben a 2 GB akciós adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott számlázási 

ciklusban, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész. A 2 GB akciós adatforgalom kizárólag 

akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik az előfizetésén. 

Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető 

igénybe az akciós adatforgalom. A 2 GB díjmentes adatopció előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, 

csak az adott előfizetésen érvényesíthető és nem osztható. 

A 2 GB akciós adatforgalom mindaddig elérhető és felhasználható a jogosult előfizetéseken, ameddig az 

Előfizető beazonosított Vodafone és UPC közös ügyfél (azonos azonosítókkal: ugyanazon előfizetői név, 

adószám). Elveszti a jogosultságát az az ügyfél, akinek a jogosult Vodafone Utólag Fizető tarifacsomagra 

kötött Előfizetői Szerződése megszűnik, azt átváltja nem jogosult tarifacsomagra, az előfizetése 

felfüggesztésre kerül, illetve ha UPC vezetékes előfizetése szűnik meg vagy kerül felfüggesztésre. A 2 GB 

akciós adatforgalom az adott számlaciklus végéig használható fel, a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt 

adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel azzal, hogy az akciós adatforgalom nem osztható. Külföldi 

használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a tarifákban meghatározott feltételek szerint. 

A 2 GB akciós adatforgalom az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag Fizető aktív 

tarifacsomag kapcsán igénybe vehető. 

A 2 GB akciós adatforgalom opcióra nem jogosult Vodafone tarifacsomagok: korlátlan adatforgalmat 

tartalmazó tarifacsomagok, Business Kid Watch és Senior Okosóra tarifák, Internet tarifacsomagok. 

2. Wifi pótló opció 

A Wifi pótló opció szolgáltatás azon Vodafone-UPC közös ügyfelek számára elérhető, akiknek Vodafone 

előfizetőként nyilvántartott azonosítói (ugyanazon előfizetői név, adószám) azonosak azon meghibásodott 

UPC helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás szolgáltatási címén rögzített Előfizető fenti 

azonosítóival, amelyre az Előfizető hibabejelentést tett és jogosult Vodafone Utólag Fizető tarifacsomaggal 

rendelkeznek. A Wifi pótló opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult előfizetésre igénybe vehető. 

Az Wifi pótló opcióra nem jogosult Vodafone tarifacsomagok: korlátlan adatforgalmat tartalmazó Red 

tarifacsomagok, Business Kid Watch és Senior Okosóra tarifák, Internet tarifacsomagok. 

A Wifi pótló opció szolgáltatás a UPC helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás az Előfizető 

érdekkörébe tartozó meghibásodása esetén, szabadon felhasználható korlátlan mobil adatforgalmat 

biztosít, legfeljebb az aktiválást követő 3. nap éjfélig, a Vodafone-os mobil szolgáltatáscsomag havidíjában 

foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel azzal, hogy a meghibásodás esetén felhasználható 

adatforgalom nem osztható. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a 

Vodafone-os mobil tarifákban meghatározott feltételek szerint.  

A Wifi pótló opció szolgáltatás aktiválására azon Előfizető jogosult, aki a UPC Vezetékes Otthoni Internet 

szolgáltatásban kimaradást észlel és a UPC Magyarország ügyfélszolgálatán keresztül a UPC helyhez kötött 

Internet hozzáférési szolgáltatás hibáját bejelenti, abban az esetben, amennyiben a UPC Ügyfélszolgálat 

nem tudja a hibabejelentő hívásban megjavítani a szolgáltatás kimaradását, valamint azt egyedi hibaként 

azonosítja.  
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A Wifi pótló opció szolgáltatás a mobil előfizetésben és kiegészítő adatopció keretében vásárolt extra 

adaton felül biztosít adatkeretet és ezen adatforgalmak előtt kerül felhasználásra az aktiválást követő 3. 

nap éjfélig, amennyiben az előfizetésen legfeljebb kettő mobiladatot biztosító kiegészítő adatopció aktív. 

Amennyiben bármely jogosult előfizetésen legalább 3 aktív kiegészítő adatopció található, abban az 

esetben egy kiegészítő adatopció lemondása szükséges a Wifi pótló opció aktiválásához az adott 

előfizetésen. 

Vodafone a Wifi pótló opció szolgáltatás használóival szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB 

adatforgalomtól) folyamatosan alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési 

Feltételek 4.2. b) pontjában meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP TS 

23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott 

szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek 

következtében a Wifi pótló opció szolgáltatás használója az adatforgalom megkezdésekor alacsonyabb 

prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb 

valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a Wifi pótló opció felhasználója, azaz az egyéb 

Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes 

adatkommunikációt folytatni, mint a Wifi pótló opció szolgáltatás felhasználója. Normál terhelésű hálózat 

esetén a Wifi pótló opció szolgáltatás felhasználója nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi 

Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az 

Általános Szerződési Feltételek 4.1. pontjában meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely 

korlátozás esetén biztosítja. 

A Wifi pótló opció szolgáltatás a következő esetekben nem vehető igénybe: 

- Tömeges hiba esetén. Tömeges hibának minősül minden olyan hiba fennállása, amennyiben a 

szolgáltatás vagy a hálózat hibásodik meg, valamint ha egy adott hiba több, mint egy Előfizetőt 

érint. 

- Kompenzációként abban az esetben, amennyiben az Előfizető felhasználta az adott számlázási 

időszakra felhasználható adatkeretét. 

- Amennyiben a UPC helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatása korlátozásra került díjtartozás 

vagy egyéb ok miatt. 

- Amennyiben az Előfizető mobil előfizetése korlátozásra került díjtartozás vagy egyéb ok miatt, 

vagy amennyiben az Előfizető felfüggesztette, szüneteltette a mobil előfizetését.  

- A Wifi pótló opcióra nem jogosultak azok a mobil szolgáltatáscsomaggal rendelkező ügyfelek, 

akiknek korlátlan mobiladatot foglal magába az előfizetésük. 

- Amennyiben a mobil előfizetésen aktív a Wifi pótló opció szolgáltatás, mikor az Előfizető 

tarifacsomagot vált, akkor a Wifi pótló opció nem kerül aktiválásra az új tarifacsomaghoz. 

- Amennyiben a UPC  helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás akadozik vagy amennyiben a 

szolgáltatás minősége romlik, de a UPC Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás 

nyújtására vonatkozó ÁSZF 1. sz. melléklet Szolgáltatások Leírásában meghatározott garantált 

sebességet eléri.  

- Amennyiben az Előfizető megszüntette vagy felmondta a UPC helyhez kötött Internet hozzáférési 

szolgáltatást. 

- Az Előfizető tulajdonában lévő eszköz meghibásodása esetén (például tablet, PC vagy nem a UPC 

által biztosított modem). 

- A szolgáltatás beüzemelésének idejére. 

- Amennyiben az Előfizető felfüggesztette a UPC helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatást. 

- Amennyiben a Vodafone mobil hálózatát az adott cellában a megnövekedett Wifi pótló opció által 

generált adatforgalom túlterheli és veszélyezteti a mobil szolgáltatás elérhetőségét. 
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A Wifi pótló opció szolgáltatás nem egyenértékű kiváltója a UPC otthoni vezetékes internet szolgáltatásnak 

és nem kompenzáció a vezetékes internet szolgáltatás meghibásodásának következtében. A Wifi pótló 

opció szolgáltatás 30 napon belül legfeljebb kettő alkalommal vehető igénybe. 

1. Korlátlan hívás UPC vezetékes irányba opció 

A korlátlan hívás UPC vezetékes irányba opció aktiválásával a UPC vezetékes irányba indított korlátlan 

percek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából, UPC vezetékes 

hálózatba irányuló hanghívások esetén érvényesek, így a szolgáltatáscsomagban foglalt percek bármely 

egyéb belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba irányuló hívásra felhasználhatók, mivel a normál díjas UPC 

vezetékes irányba indított hívások a szolgáltatáscsomagban foglalt keretet nem fogyasztják.  

A korlátlan hívás UPC vezetékes irányba opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag 

Fizető előfizetésre igénybe vehető (kivéve: korlátlan percet tartalmazó tarifák, Business Kid Watch és Senior 

Okosóra tarifák, Internet tarifacsomagok).” 

 

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor. 

 

5. Az Üzleti ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 2. Akciók 2.20. Vodafone–UPC Kedvezmény akció pontba 

felvezetésre kerültek a 2019. szeptember 2-tól elérhető akció részletei. 

 

„2.20. Vodafone–UPC Kedvezmény akció 

A Vodafone–UPC Kedvezmény akció 2019. szeptember 2-ától visszavonásig érhető el azon Kisvállalati 

Vodafone–UPC közös ügyfelek számára, akik a Vodafone-nál legalább egy jogosult havi előfizetői díjas 

(utólag fizető) aktív Előfizetői Szerződéssel, valamint a UPC-nél legalább egy vezetékes szolgáltatásra 

(kábeltévé, vezetékes internet, helyhez kötött telefon) vonatkozó élő szerződéssel és az adott 

szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám) rendelkeznek. 

A Vodafone–UPC Kedvezmény akció keretein belül azon Vodafone-nál és UPC-nél is szerződött Kisvállalati 

üzleti Előfizető, aki Vodafone Business Smart 3 GB, Vodafone Business Smart 5 GB, Vodafone Business Red 

5 GB, Vodafone Business Red 20 GB, Vodafone Business Red Superior, Vodafone Business Red World 

szolgáltatáscsomagok valamelyikével rendelkezik, és a fenti tarifákból legalább egy előfizetésre vagy 

bármely UPC szolgáltatáscsomagra 2019. szeptember 2-t követően új, határozott idejű szerződést köt vagy 

meglévő szerződést a fenti tarifákkal hosszabbít, Vodafone Business Smart 3 GB, Vodafone Business Smart 

5 GB szolgáltatáscsomag esetén havi bruttó 1000 Ft, Vodafone Business Red 5 GB, Vodafone Business Red 

20 GB, Vodafone Business Red Superior, Vodafone Business Red World szolgáltatáscsomag esetén havi 

bruttó 2000 Ft havidíj-kedvezményben részesülhet, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot 

figyelembevételével. A kedvezmény összegének meghatározása havonta az üzleti Előfizető fent felsorolt, 

egy ügyfélszám alatti, jogosult előfizetései közül mindegyik határozott idejű szerződéssel rendelkező 

előfizetése alapján kerül meghatározásra minden hónapban.  

A havi előfizetésidíj-kedvezmény a 61.20.4. TESZOR-számú internet havi díjakból kerül levonásra. Tört havi 

kedvezmény igénybe vételére nincs lehetőség és a kedvezmény összege nem haladhatja meg az adott 

számlában a tarifák következő időszakra terhelt internet havidíjaiként szereplő tételek összegét. 
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A Vodafone-UPC Kedvezményre történő jogosultság aktiválása a sikeres beazonosítást követően 

automatikusan történik a Vodafone-UPC belső adatbázisa alapján, melyről SMS értesítést küldünk a jogosult 

ügyfélszám alatti összes telefonszámra. 

Az Előfizető a Vodafone-UPC Kedvezményre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok 

megszűnése esetén a Kedvezmény automatikusan deaktiválásra kerül. 

A Kedvezmény akció más havidíj-kedvezményekkel összevonható. 

A Vodafone–UPC havidíj-kedvezményekről az alábbi táblázat ad áttekintést: 

Kedvezményre jogosult tarifák Elérhető kedvezmény az összes határozott idejű 

szerződésben lévő tarifa esetén, tarifánként (bruttó) 

Business Smart 3GB 

Business Smart 5GB 
1000 Ft 

Business RED 5GB  

Business RED 20GB 

Business RED Superior  

Business RED World 

2000 Ft” 

 

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) – alább olvasható – pontjára 

figyelemmel, új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor. 
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Az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) 1) és 2) pontja: 

(1) Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: 

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket 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 Általános Szerződési Feltételek 

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. elírások javítása; 

d. a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; 

e. tarifacsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve; 

f. szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve; 

g. 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, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás 

indokolja; vagy 

iv. 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 (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés 

időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve 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. 

Ha a szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben jogosult az Általános 

Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően 

legalább 30 nappal az Előfizetőt az Eht. renelkezései szerint értesíteni, az Előfizetőt megillető felmondás 

feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. 
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(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; vagy 

iv. 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 (kivéve a Kisvállalati előfizetők esetén), megnövekedett 

szállítói és nagykereskedelmi költségek, továbbá az olyan költség – az Előfizetői Szerződés megkötésekor 

előre nem látható – növekedése, amely a szolgáltató harmadik személlyel fennálló szerződéses 

kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába. 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 (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés 

időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó 

változtatás. Lényeges feltételnek számít továbbá mindaz, amely a szolgáltatás természetéből ilyennek 

következik. 

A Kisvállalati előfizetőnek minősülő Előfizető egyedi Előfizetői Szerződésének időtartamát érintő 

módosítást megelőzően a Szolgálató tájékoztatást ad a határozatlan és a határozott idejű Előfizetői 

Szerződés részletes feltételeiről, mely tájékoztatás megtörténtéről Előfizetői az egyedi Előfizetői 

Szerződésben nyilatkozik. 

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. 
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A Kisvállalati előfizetőnek minősülő Előfizető esetén Szolgáltató nem jogosult a határozott időre kötött 

szerződést a (2) bekezdés ii. illetve iii. pontjára hivatkozva egyoldalúan módosítani, ha jogszabály olyan adó- 

vagy illetékfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek alanya a Szolgáltató. 

 
 

 


