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4. sz. d) melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, 

díjmeghatározások 

4.d.) Díjmeghatározások 

 

Az ÁSZF-ben megjelölt díjak meghatározását és alkalmazásának eseteit a jelen melléklet, valamint 

az ÁSZF vonatkozó része határozza meg: 

 

Adminisztrációs díj 

Az Előfizető kérése alapján a Szolgáltató által készített számlamásolat, számlázási adatokra 

vonatkozó kimutatás, valamint az ÁSZF teljes vagy részleges másolat esetén felszámított, részben a 

másolat számától függő díj, mely utóbbi megfizetése alól a Szolgáltató az Előfizető részére évente 1 

alkalommal díjmentességet biztosít. Az adminisztrációs díj mértékét növeli nyomtatott 

adatszolgáltatás esetén az oldalanként számított nyomtatási költség, tartós adathordozón való 

adatszolgáltatás esetén az adathordozó költsége. 

Áthelyezési díj 

Amennyiben az Előfizető érvényes szerződéssel rendelkezik, tartozása nincs, és a szolgáltatást olyan 

más előfizetői hozzáférési ponton kívánja igénybe venni, ahol a Szolgáltató szolgáltatása elérhető, 

azonban a szolgáltatás igénybevétele érdekében a rendszerre kapcsolás szükséges, a Szolgáltató az 

előfizetőt az új előfizetői hozzáférési helyen bekapcsolási díj nélkül, áthelyezési díj ellenében a 

rendszerre kapcsolja.  

 

Az áthelyezési díj mértéke az egyéni és üzleti / intézményi előfizető esetén eltérő lehet. 

 

A bekötési díj az alábbiak szerinti ún. normál kiépítési feltételek esetén alkalmazandó: 

20.000,-Ft + 27% ÁFA = 25.400,-Ft  

 

a) a már kiépített hálózat előfizetői hozzáférési pontjától legfeljebb [30] méter kábelhossznyi 

távolságban van, annak csatlakozása a megegyezik a lefedő hálózat (léges, vagy megépült 

alépítményes) fizikai infrastruktúra vételi ponton történő technológiájának és 

 

b) a létesítés nem jár új gerinchálózati szakasz kiépítésével, vagy új oszlop illetve egyéb 

alépítmény szakasz igénybevételével, vagy építésvel továbbá 

 

c) a kábelmodem, acces point vagy router, stb (szolgáltatáshoz szükséges eszközök 

bármelyike, vagy azok összesége) áramvételezési helye a végberendezés közvetlen közelében 

biztosított, amelynek energia költségét az Előfizető válallja és 

 

d) legfeljebb 1 db végberendezés működtetését biztosító csatlakozást jelent. 
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Csökkentett előfizetési díj I. 

Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés esetén a havonta fizetendő csökkentett előfizetési díj 

összege a szüneteléssel érintett hírközlési rendszer 1.023 Ft+ ÁFA csomagja esetén. 

 

Csökkentett előfizetési díj II. 

Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés esetén a havonta fizetendő csökkentett előfizetési díj 

összege a szüneteléssel érintett hírközlési rendszer 1.023 Ft+ ÁFA csomagján kívüli bármely más 

további csomag esetén. 

 

Előfizetési díj (Internet-hozzáférési vagy műsortejesztési szolgáltatás előfizetési díja) 

A havi előfizetési díj olyan díj, amelyet az előfizetői szerződés alapján havonta (illetve a számlázási 

gyakoriságnak megfelelő gyakorisággal és arányos mértékben) számít fel a Szolgáltató a 

szolgáltatásnak az előfizetői hozzáférési ponton keresztül történő nyújtásáért és a rendszer 

üzemeltetéséért, karbantartásáért valamint hibaelhárításáért.  

 

A havi előfizetési díj mértéke előfizetői kategóriánként (egyéni és üzleti/intézményi), fejállomási 

területenként, szolgáltatott csomagonként és a hálózat műszaki állapota szerint különbözhet.  

Az előfizetési díjak alapjául szolgáló csomagtartalmakat, az Előfizetők által fizetendő előfizetési 

díjakat a jelen ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

E-mail-cím hozzáférési díj 

Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén - az Előfizető 

kérésére - a Szolgáltató által biztosított, az internet-hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó e-mail-

címre érkező üzenetekhez való hozzáférést vagy ezen üzenetek Előfizető által megadott e-mail-címre 

történő továbbítását magában foglaló szolgáltatás díja az előfizetői szerződés felmondástól számított 

6 hónapos időtartamon túli időtartamra.  

 

Expressz kiszállási díj 

Amennyiben ennek feltételei adottak, a Szolgáltató a hozzáférési pont helyén való megjelenést (ún: 

kiszállást) az Előfizető kérésére soron kívül teljesíti. Ez esetben a Szolgáltató az Előfizető kérésének 

elfogadásától számított 6 órán belül a kiszállást expressz kiszállási díj ellenében teljesíti.  

 

Fizetési felszólítás díja 

A fizetési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítő Előfizető részére megalapozottan küldött 

tértivevényes ajánlott levél postai költsége és a Szolgáltatónál a fizetési felszólítás kibocsátásával 

kapcsolatban felmerült további költségek és díjak együttesen. 

 

Fizetési halasztás díja 

Az Előfizető által kezdeményezett és a Szolgáltató által engedélyezett, bármely eseti vagy rendszeres 

díj megfizetésére vonatkozó fizetési halasztás díja. 
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 Hangfelvétel másolat kiadása adathordozón 

Amennyiben az Előfizető az általa és a Szolgáltató között folytatott telefonbeszélgetésről másolatot 

kér, hangfelvétel másolati díjat köteles megfizetni. A Szolgáltató hangfelvételenként egy alkalommal 

ingyenesen biztosítja a hangfelvétel másolatot az Előfizető részére. 

 

 Installálási díj 

A bekötéskor a szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében ezen díj ellenében a 

Szolgáltató az Előfizető számítógépére telepíti az Előfizető által rendelkezésre bocsátott szoftvert, 

ennek hiányában más, ingyenesen hozzáférhető szoftvert és elvégzi a számítógépen a szükséges 

beállításokat. 

A díj magában foglalja a kiépítés után a végberendezés első konfigurálása vagy annak megkísérlése 

díját is. Az installálási díj mértéke az egyéni és üzleti / intézményi Előfizető esetén eltérő lehet. 

 

 Kábelmodem újra installálási díj 

Amennyiben az Előfizető számítógépe a Szolgáltató hibáján kívüli okból alkalmatlanná válik a 

szolgáltatás igénybevételére, úgy a Szolgáltató a kábelmodem újra installálási díj megfizetése 

ellenében ismételten elvégzi a LAN-kártya és modem üzembe helyezését, valamint az internet 

böngésző, illetve levelező program installálását, amennyiben a szükséges jogtiszta szoftvert az 

Előfizető biztosítja. (A Szolgáltató csak az általa biztosított eszköz használatához szükséges drivert, 

illetve szoftvert biztosítja.) E díjtétel mellett a mindenkori érvényes szabályozás szerinti kiszállási 

díjtétel alkalmazására kerül sor. 

 

Kiegészítő belépési díj 

Az ÁSZF-ben megjelölt szokásos (normál) csatlakozási feltételektől eltérő mennyiségi vagy 

minőségi igényű csatlakozás kiépítés esetén fizetendő díj, melynek mértékéről az Igénylő és a 

Szolgáltató külön megállapodásban rendelkezik. 

 

Eltérő mennyiségi vagy minőségi igénynek minősülnek különösen az alábbiak: 

a) Az Előfizető hozzáférési pontja a kábeltelevíziós csatlakozási ponttól több mint 10 méter 

távolságra van. 

b) Az Előfizető több hozzáférési pont létesítését kéri. 

c) Az Előfizető a Szolgáltatónál az érintett területre vonatkozóan alkalmazott technológiáktól 

eltérő megoldást igényel. 

d) Az Előfizető ingatlanán a kábelvezetést nem az optimális, legrövidebb úton kéri. 

e) Az Előfizető esztétikai elvárások miatt többlet kiépítési igénnyel él. 

 

Kihelyezett hírközlési eszköz használati díja 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez hírközlési berendezésnek az Előfizető által használt 

ingatlanba történő kihelyezésére van szükség, a Szolgáltató az eszközt az Előfizető rendelkezésére 

bocsátja. Az előfizetői szerződés hatálya alatt a hírközlési eszköz használatáért a Szolgáltató – a 

kihelyezett eszköz fajtájától függően eltérő mértékű – használati díj megfizetését írhatja elő.  
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Kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díj 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kihelyezett hírközlési eszköz elvesztése, vagy 

megrongálódása esetén az Előfizetőt terhelő díja a kihelyezett eszköz fajtájától függően eltérő 

mértékű.  

Kihelyezett hírközlési eszköz óvadék 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez hírközlési berendezésnek az Előfizető által használt 

ingatlanba történő kihelyezésére van szükség, a Szolgáltató az eszközt az Előfizető rendelkezésére 

bocsátja. Az Előfizető ezen szolgáltatás megszűnése esetén a kihelyezett hírközlési eszközt 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni. E kötelezettség 

teljesítésének biztosítékául az Előfizető – a kihelyezett eszköz fajtájától függően eltérő mértékű – 

kihelyezett hírközlési eszköz óvadékot köteles fizetni a szolgáltató részére az eszköz átadásakor.  

Az óvadékot a Szolgáltató a kapcsolódó szolgáltatás megszűnésekor visszafizeti az Előfizetőnek, 

kivéve, ha az Előfizető az eszközt nem, vagy nem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

szolgáltatja vissza, mely esetben az óvadék összege a kár megtérítésére felhasználható.  

Kikapcsolási díj 

Amennyiben a szolgáltatás az Előfizető kérésére, vagy egyéb, az Előfizető érdekkörében eső okból 

kifolyólag szünetel és ennek megvalósításához a Szolgáltató helyszíni intézkedése szükséges, 

kikapcsolási díj fizetendő. 

Kiszállási díj 

Az Előfizetőt kiszállási díj fizetési kötelezettség terheli minden olyan esetben, amikor az előfizetői 

hozzáférési ponton vagy házhálózaton való tevékenység végzése érdekében a Szolgáltató helyszíni 

jelenléte szükséges az Előfizető hibájából vagy az Előfizető érdekében felmerült okból vagy az  

 

Előfizető kérésére. 

(A kiszállási díj fizetésének esetkörei különösen, de nem kizárólag: 

− Ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az előfizetővel egyeztetett időpontban a tulajdonában álló 

vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, 

− ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy hibabejelentés 

esetén, amennyiben a hiba oka az Előfizető érdekkörében merült fel (pl. Előfizető hibás 

végberendezése, rongálása, stb.),  

− ha a Szolgáltató az előfizetői végberendezést az Előfizető külön kérésére a szolgáltatási csomagra 

installálja vagy ismételten installálja, vagy a Webcamerát installálja, vagy az operációs 

rendszerprogramot, valamint internet alkalmazásokat újratelepíti, 

− ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF 2.3.1. pont szerinti időpontban az Előfizető 

érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás 

nyújtása megkezdésének újabb időpontjában, és emiatt az előfizetői szerződés  az előfizetői 

szerződés megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától 

számított 16. napon, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi 

időpontban megjelölt napot követő napon megszűnik, 

− az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben, 

− az ÁSZF-ben megjelölt esetekben. 
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Az Előfizető nem köteles a kiszállási díjat megfizetni, ha a kiszállásra a Szolgáltató érdekkörében 

felmerült okból kerül sor, valamint az Előfizető általi jogszerű felmondás esetén, továbbá 

kikapcsolási, korlátozási vagy visszakapcsolási díj alkalmazása esetén. 

 

Konfigurálási díj 

Az Előfizető végberendezésének az igényelt szolgáltatás igénybevehetőségéhez szükséges 

konfigurálás miatt fizetendő díj, amely – a kiépítést követő első konfigurálás vagy annak 

megkísérlése – kivételével minden esetben az Előfizető által fizetendő. 

 

Korlátozási díj 

Amennyiben a szolgáltatás korlátozására kerül sor és ennek megvalósításához a Szolgáltató helyszíni 

intézkedése szükséges, korlátozási díj fizetendő. 

 

Operációs rendszerprogram, valamint internet alkalmazások újratelepítési díja 

Amennyiben az Előfizető számítógépe a Szolgáltató hibáján kívüli okból alkalmatlanná válik a 

szolgáltatás igénybevételére, úgy a Szolgáltató az operációs rendszerprogram, valamint internet 

alkalmazások újratelepítési díjának megfizetése ellenében ismételten elvégzi az operációs 

rendszerprogram, valamint az Internet alkalmazások újratelepítését, amennyiben a szükséges 

jogtiszta operációs rendszert, illetve szoftvert az Előfizető biztosítja. (A Szolgáltató csak az általa 

biztosított eszköz használatához szükséges drivert, illetve szoftvert biztosítja). E díjtétel mellett a 

mindenkori érvényes szabályozás szerinti kiszállási díjtétel alkalmazására kerül sor. 

 

Rácsatlakozási díj 

Rácsatlakozási díj megfizetésére az Előfizető abban az esetben köteles, ha a csatlakozás az adott 

előfizetői hozzáférési ponton már kiépült, de a szolgáltatás igénybevétele érdekében a rendszerre 

kapcsolás szükséges (szükség szerint további hírközlési eszköz kihelyezésével). Így például 

rácsatlakozási díj fizetendő amennyiben a szolgáltató a már kiépült rendszeren új szerződés 

megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, vagy a szolgáltató által nyújtott korábbi hírközlési 

szolgáltatás mellett az előfizető másik szolgáltatást kíván igénybe venni. 

A rácsatlakozási díj mértéke az egyéni és üzleti / intézményi előfizető esetén eltérő lehet.  

 

Részletfizetési kedvezmény díja 

Az Előfizető által kezdeményezett és a Szolgáltató által engedélyezett, bármely eseti vagy rendszeres 

díj, avagy a Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozás részletekben történő megfizetése 

engedélyezésének díja. 

 

Sürgősségi kiszállási díj 

Amennyiben ennek feltételei adottak, a szolgáltató külső házhálózat építési, oszlopsorról történő 

házbeállási, az első csatlakozási pontig történő belső házhálózat építési, további hozzáférési pont 

kialakítási, szabványosítási, kábelmodem újra installálási igény esetén a kiszállást – amennyiben az 
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előfizető az ügyfélszolgálat által a munkálatok elvégzésére felajánlott időpontot nem fogadja el, úgy 

– az előfizető kérésére soron kívül teljesíti.  

 

Szerződésmódosítási díj 

Természetes személy Előfizető halála esetén a természetes személy törvényes vagy végintézkedésen 

alapuló örököse, mint jogutód kérelme alapján a Szolgáltató és az Előfizető jogutóda általi kétoldalú 

szerződésmódosítás miatt a jogutód Előfizető által fizetendő egyszeri díj. 

 

Számlabontási díj 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatótól igénybe vett több szolgáltatásra vonatkozó számlát 

szolgáltatásonként megbontva, külön számlában igényli, az erre vonatkozó előfizetői bejelentéstől 

számított 12 hónapra fizetendő és a bejelentéskor esedékes éves díj, mely minden évfordulót követően 

ismételten esedékessé válik a hatályos ÁSZF szerinti mértékben. 

 

Szolgáltatás-csomag módosítási díj 

Az Előfizető által kezdeményezett, az ingyenes csomag módosítási lehetőséget követő ismételt 

csomag módosítás teljesítéséért fizetendő díj. 

 

Tartozásmentességi igazolás díja 

Az Előfizető kérésére a Szolgáltatóval szembeni mindennemű tartozás alóli mentességet igazoló 

dokumentum kiállítási díja. A díj felszámításra kerül akkor is, ha a tartozásmentesség nem áll fenn és 

a Szolgáltató az igazolást a fennálló tartozásról bocsátja ki. 

 

További vételi hely kialakítási, szabványosítási díja 

A szolgáltatási címen lévő ingatlanba az előfizető kérésére egynél több, de legfeljebb további 3 vételi 

hely is létesíthető további vételi hely díja megfizetése esetén, melynek megfizetésére az előfizető 

további csatlakozásonként köteles. Amennyiben ennél több további vételi hely kialakítására van 

szükség, akkor a megfelelő jelszint biztosítása érdekében – külön térítés ellenében – előfizetői erősítő 

felszerelésére kerül sor. 

  

További vételi hely (más által korábban kialakított) üzemeltetési költségének egyszeri megváltási díja 

Ha az előfizetőnél már más által korábban kialakításra került a házhálózat, úgy az szabványossági 

szempontból felülvizsgálatra kerül és a jelszintek dokumentált megfelelősége esetén történhet meg a 

rendszerre kapcsolás. Ebben az esetben a rácsatlakoztatott vételi helyek üzemeltetési és karbantartási 

költségének térítéseként egyszeri megváltási díj kerül kiszámlázásra. A szolgáltatási címen lévő 

ingatlanban további vételi hely címen maximum kettő darab további vételi hely üzemeltethető 

házhálózati erősítés nélkül. Ha ennél több vételi helyre van szükség, akkor a megfelelő jelszint 

biztosítása érdekében – külön térítés ellenében – előfizetői erősítő felszerelésére kerül sor. 
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Visszakapcsolási díj 

Amennyiben a szolgáltatás az Előfizető kérésére, vagy egyéb, az Előfizető érdekkörébe eső okból 

kifolyólag szünetelt, vagy korlátozásra került és az Előfizető a szolgáltatás helyreállítását kéri, 

visszakapcsolási díj fizetendő, ha a visszakapcsoláshoz a Szolgáltató helyszíni intézkedése szükséges.  

 

Vizsgálati díj 

Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt 

vizsgálatot igényli, azonban a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit, 

valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díjat a Szolgáltató jogosult 

az Előfizetőre áthárítani. 

 

Webcamera installálási díja 

A Szolgáltató által az Előfizető részére valamely akció keretén belül átadott, vagy az Előfizető által 

biztosított webcamera üzembe helyezése - az Előfizető erre irányuló igénye esetén -, valamint annak 

használatához szükséges alkalmazások installálása csak a webcamera installálási díj megfizetése 

ellenében történik, amennyiben a szükséges jogtiszta szoftvert az Előfizető biztosítja. (A Szolgáltató 

csak az általa biztosított eszköz használatához szükséges drivert, illetve szoftvert biztosítja.) E díjtétel 

mellett a mindenkor érvényes szabályozás szerinti kiszállási díj kerül alkalmazásra, kivéve a 

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás első üzembe helyezésekor történő installálást. 

 


