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Tisztelt NMHH! 
 
Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. 
Cég neve: LCCK Bt. 
Szolgáltatás típus (megfelelőt aláhúzni) 

 
- Internet szolgáltatás 

 
ÁSZF módosítása: 

1. 2016. évi XLIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

módosításáról 

-2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei 

Általános szabályok 
 
- 5.2.1.Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által 
indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom 
korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a 
szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult 
 
- 8.1. a telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai 
 

- 12.1. a szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató 
jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, 
az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok 
 

- 12.1.2. Az előfizetőt megillető jogok egyoldalú szerződés módosítás esetén 
 

- 12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 
 

- 12.3.2.Határozott idejű szerződés esetén alkalmazandó szabályok 

 
2. 6/2016 NMHH Elnöki rendeletben foglaltak szerint. 
 

7.1. az  előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében 

az  egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, a 20/A. § szerinti internet-hozzáférési szolgáltatást is 
tartalmazó szerződés esetén külön feltüntetve az  internet-hozzáférési szolgáltatás díját, díjazási 

időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó 
általános rendelkezések, ideértve a  kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra 

vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az  előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, 

a  szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, 
ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, 

a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb 
díj 

 
7.1.2. Előfizetési díjak 

20/A.  § Az  olyan, internet-hozzáférési szolgáltatást más szolgáltatással együtt tartalmazó előfizetői 

szerződés esetén – ideértve azt is, ha a  szolgáltató az  internet-hozzáférési szolgáltatást nem 



előfizetői szolgáltatással csomagban értékesíti –, amelyben az  internet-hozzáférési szolgáltatás díja 
forgalomtól független, vagy az  adatmennyiség előre meghatározott, a  szolgáltató köteles a  számlán 

és az  Eht. 142.  § (1)  bekezdésében meghatározott számlamellékletben az  internet-hozzáférési 

szolgáltatás díját – ideértve a  szolgáltatás díjára vonatkozó kedvezményeket is – a többi, számlában 
foglalt szolgáltatás díjától elkülönítetten is feltüntetni. 
 

12.1.1. 
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 díjcsomag esetében – ideértve azt is, ha a  szolgáltató előfizetői 

szolgáltatással együtt más típusú szolgáltatást csomagban értékesít – előfizetői szolgáltatásonként 

elkülönítve; 
 
Indoklás: a törvény szerint alkalmazandó szabályokat átvezettük. 
 
 
A változásokkal módosított ÁSZF-t közzétettük a honlapunkon!! 
 
 
2016.10.10. 
 
 
 
 
aláírás 
  



 

 
2016. évi XLIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról*  

 

Változások az ÁSZF pontjaiban: 

2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei: 

Általános szabályok 
- Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, és az előfizetői szolgáltatást igénylő 

más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely az 
általános szerződési feltételekből, valamint egyedi előfizetői szerződésből áll.  

A  szolgáltató az  előfizetői szerződést úgy köteles kialakítani, hogy az megfeleljen a közérthetőség, 

ellentmondás-mentesség és áttekinthetőség követelményének. 
 

5.2.1.Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető 
által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) 
forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek 
csökkentésére a szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben 
jogosult:  

Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti esetekben a  szolgáltató a  korlátozás legkorábbi időpontját 
legalább 3  nappal megelőzően értesíti az  előfizetőt azzal a  tájékoztatással, hogy a  korlátozásra mely 

időpontot követően kerülhet sor. Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben a  korlátozásra 

az  előfizető egyidejű értesítésével kerülhet sor. 
(2) A  szolgáltató köteles újra biztosítani a  szolgáltatást, ha a  korlátozás indoka megszűnt. 

A  szolgáltató a  szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért az  előfizetői szerződésben 
feltüntetett – indokolt és méltányos – díjat számolhat fel. Amennyiben az  előfizető a  korlátozás okának 

megszüntetésekor az  előfizetői szerződést felmondja, és erről a szolgáltató legkésőbb a korlátozás 
okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a  felek az  előfizetői szerződés megszüntetésében 

közösen megegyeznek, a  szolgáltató – az  előfizető ellentétes nyilatkozatának hiányában – a korlátozást 

az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja. 
 

8.1. a telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes 
szabályai 

 (2) A szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését – vagy egyes hívószámok 

esetében módosítását – követően a  hívószámát egy másik szolgáltatóhoz viszi át (a továbbiakban: 
átadó szolgáltató), azzal a  szolgáltatóval, amelynek bármely jövőbeni előfizetője az  előfizetői szerződés 

megkötésének keretében számát egy másik szolgáltatótól hozza át (a továbbiakban: átvevő szolgáltató), 
köteles hálózati szerződés keretében a számhordozhatóság feltételeiről megállapodni, amennyiben 

az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatónak az ezen szerződésekre irányadó elektronikus hírközlésre 
vonatkozó szabályoknak megfelelő ajánlatot tesz. 

 

12.1. a szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a 
szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő 

tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt 
megillető jogok 

 (4) Ha a  szolgáltató a  (2)  bekezdés szerinti esetekben jogosult az  előfizetői szerződést egyoldalúan 

módosítani, köteles a  módosításról a  hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az  előfizetőket 
e  törvényben foglaltak szerint, az  Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, 

az  előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló 
tájékoztatással együtt 



12.1.2. Az előfizetőt megillető jogok egyoldalú szerződés módosítás esetén 

 

Az  előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél 

kezdeményezheti. Szóban és írásban kötött előfizetői szerződés esetén a  kétoldalú 
szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt 

az  előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Szóban kötött előfizetői szerződés esetén 
az  előfizető kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozata, írásban kötött előfizetői szerződés esetén 

az  előfizető kifejezett írásos nyilatkozata szükséges kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó 

szolgáltatói ajánlat elfogadásához. A  szóban és írásban kötött előfizetői szerződés esetén az  előfizető 
tevőleges és kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában a  szolgáltatás további igénybevétele mint 

ráutaló magatartás elfogadásnak nem tekinthető, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben 
az  előfizető kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges 

magatartással nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad. Az előfizetői 
szerződések – ideértve a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződéseket is – kétoldalú 

módosításának részletes szabályait az Elnök rendeletben szabályozza. A  kétoldalú szerződésmódosítás 

további szabályait egyebekben a  szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmazzák.  
A  szolgáltató szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában közérthetően és áttekinthetően köteles 

rögzíteni, hogy az előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződés mely feltételei milyen módon 
változnak meg, továbbá köteles tájékoztatni az előfizetőt a szerződésmódosítás menetéről. 

 

12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 

 

(7) A  szolgáltató az  előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben 
az  előfizető az  esedékes díjat a  jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 

15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult 
a szolgáltató felmondani a szerződést,  

a) 10 000 Ft-nál nem magasabb havi előfizetési díj esetén, ha a díjtartozás összege nem haladja meg 

az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, 
 b) havi előfizetési díj hiányában vagy 10 000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén, ha 

a  díjtartozás összege nem haladja meg a 10 000 Ft-ot, vagy 
 c) ha az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita 

elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a szolgáltatót, 

feltéve, hogy az előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat 
folyamatosan megfizeti. A szolgáltató köteles az előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének 

lehetőségét biztosítani. 
 

12.3.2.Határozott idejű szerződés esetén alkalmazandó szabályok 

Amennyiben az  előfizető a  határozott időtartamú előfizetői szerződést az  ebből eredő kedvezmények 
figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, vagy 

a szolgáltató (6)–(7), illetve (13)  bekezdés szerinti felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, 
a  szolgáltató kizárólag az  előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti, a  felmondáshoz 

egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Ebben az  esetben a  szerződés felmondási ideje 
legfeljebb 8 nap lehet. A  jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozó további feltételeket az Elnök 

rendeletben állapítja meg. 

 
Fogalmak Melléklet 

„1/b. Adatkicserélő központ: adatkicserélő szolgáltatás nyújtását lehetővé tévő osztott elektronikus 
hírközlő hálózat. 1/c. Adatkicserélő szolgáltatás: előfizetők, elektronikus hírközlési szolgáltatók, vagy 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által kezdeményezett, illetve 

fogadott IP alapú adatforgalom továbbítását lehetővé tevő, adatkicserélő központ útján természetes 
vagy jogi személy adatkicserélő szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás.”  

„25/B. Építési munka: olyan építési vagy közművesítési munkák, amelyek összességében vett 
eredménye önmagában alkalmas valamely gazdasági vagy műszaki funkció ellátására, és amely egy 

fizikai infrastruktúra legalább egy elemét érinti.  



25/C. Épületen belüli fizikai infrastruktúra: a  végfelhasználói helyen található fizikai infrastruktúra 
vagy létesítmény, ideértve a  vezetékes vagy a  vezeték nélküli hozzáférési hálózatok fogadására 

szánt, közös tulajdonban lévő elemeket is, amennyiben ezek a  hozzáférési hálózatok alkalmasak 

előfizetői szolgáltatás nyújtására és az  épület hozzáférési pontjának az elektronikus hírközlő hálózat 
hálózati végpontjával való összekapcsolására.  

25/D. Épület-hozzáférési pont: az  épületen belül vagy kívül elhelyezkedő, a  szolgáltatók számára 
hozzáférhető azon fizikai pont, amely lehetővé teszi a  nagy sebességű technológia fogadására kész, 

épületen belüli fizikai infrastruktúrához való fizikai és logikai csatlakozást.”  

(4) Az Eht. 188. §-a a következő 80/b. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában:) „80/b. Nagy 
sebességű technológia fogadására kész, épületen belüli fizikai infrastruktúra: nagy sebességű 

elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek fogadására szánt vagy ilyen hálózat működését lehetővé 
tevő, épületen belüli fizikai infrastruktúra.”  

(5) Az Eht. 188. §-a a következő 84/a. és 84/b. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában:) „84/a. 
Nyilvános adatkicserélő szolgáltatás: természetes vagy jogi személy nyilvános adatkicserélő szolgáltató 

által nyilvános adatkicserélő központ útján nyújtott olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet 

nyilvánosan hozzáférhető feltételrendszer szerint, megkülönböztetéstől mentesen vehetnek igénybe 
az  elektronikus hírközlési szolgáltatók, médiaszolgáltatók és az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók.  
84/b. Nyilvános adatkicserélő központ: a  nyilvános adatkicserélő szolgáltatás nyújtását lehetővé tévő 

osztott elektronikus hírközlő hálózat.”  

 
 

adatvédelmi szabályzatban 

- a)A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.(2013.II.26) 42 §; 
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. 

Törvény („Adatvédelmi Törvény ”) 
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
- Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény 154. és 156. §-ában foglalt rendelkezések; 
- 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 azonosítók kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012 

(I.24.) NMHH Elnöki Rendelet 
- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH rendelete 

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 
 

 

előfizetőiben 
 

Utalások: 
- az általános szerződési feltételek 12.1. pontja tartalmazzák az előfizetői szerződés módosításának 

eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat; 
 

- az általános szerződési feltételek 12.3, 12.4, 12.5 pontja tartalmazzák az előfizetői szerződés 

megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit; 
 

- az általános szerződési feltételek 6.6 pontja tartalmazzák azt, hogy jogvita esetén milyen típusú 
eljárások állnak az előfizető rendelkezésére, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel 

kapcsolatos tájékoztatás; 

 
- az általános szerződési feltételek 6. és 7. pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés 

jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére 
vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, 

az előfizetőt megillető kötbér mértékét; 

 



- az általános szerződési feltételek 5. pontja tartalmazzák az előfizetői szerződés szüneteltetésének és 
a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; 

 

- az általános szerződési feltételek 6. és 2. pontjai tartalmazzák a hibabejelentések megtételének, 
számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és számlapanaszok 

elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; 
 

- üzleti előfizető esetén a 2/2015 NMHH elnöki rendelet 4. § (1) bekezdésbe tartozó és nem tartozó 

üzleti előfizetők esetében az ÁSZF-től való eltérést külön mellékletben részletezik a Felek. 
 

 

 


