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6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták
6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és
a hibaelhárításra vonatkozó eljárás
6.1.1.A vállalt hibaelhárítási célértékek
6.1.1.1A Szolgáltató a hálózat és az előfizetői szolgáltatások folyamatos és zavartalan
biztosítása érdekében az ÁSZF 1.2. pontja szerinti ügyfélszolgálat mellett 24 órán keresztül
hívható hibabejelentő szolgálatot is működtet, melynek elérhetőségét jelen ÁSZF 1.3. pontja
tartalmazza.
Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított
hibabejelentő szolgálatnál telefonon vagy elektronikus levélben, vagy egyéb elektronikus
hírközlés útján jelentheti be. Az Előfizető azonosíthatósága érdekében a bejelentéskor
közölni, illetve feltüntetni szükséges az Előfizető nevét, címét és szerződésszámát, ügyfél
azonosító számát.
A telefonhálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségét a 6. sz. mellékletben a szolgáltató a
megjelölt időtartamon belül biztosítja.
6.1.1.2. Hibabejelentésnek minősül az Előfizető által a hibabejelentő szolgálatnak telefonon
vagy levélben, elektronikus levélben a copyker@nidocom.hu, help@copyker.hu elektronikus
címre illetve egyéb elektronikus hírközlés útján tett minden olyan bejelentés, amely az
Előfizető által jogszerűen igénybe venni kívánt valamely előfizetői szolgáltatás igénybe vételi
lehetőségének teljes vagy részleges hiányára vagy a Szolgáltató által vállalt minőségi
célértékek alatti szintű használhatóságára vonatkozik (hibás teljesítés).
Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha
a) a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett,
b) a Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatás „csúcsidőben” várakozással
vehető igénybe, azonban a vállalt célértéken belül,
c) a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be,
d) az Előfizető az ÁSZF 6. sz. mellékletében vállalt szolgáltatás minőségétől eltérő
szolgáltatás vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el.
A hibabejelentés abban az esetben minősül megtettnek és a határidők számítása
szempontjából kezdő időpontnak, amikor abból megállapítható a beazonosítható előfizetőtől
való származása, valamint a hibajelenség megjelölése, leírása.
6.1.1.3. A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett hibát 48 órán belül kivizsgálni, és a
hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát
legfeljebb a hibabejelentés nyilvántartásba vételétől számított 72 óra időtartamon belül
kijavítani.
Nem minősül valós hibának az, ha az Előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására került
sor és a korlátozásról a Szolgáltató az Előfizetőt a hibabejelentéskor értesítette.
6.1.1.4. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és
az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a
Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a
Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a
6.1.1.3. pont szerint rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból
alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő
időszakkal meghosszabbodik.
6.1.2. A hibabejelentések nyilvántartásba vétele és a hibaelhárításra vonatkozó eljárás
6.1.2.1. A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a
hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, elektronikus úton rögzíti, és
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az adatkezelési szabályok betartásával azt a hiba elhárításától számított egy évig megőrzi.
6.1.2.2. A Szolgáltató a hibabejelentéseket nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás minden
hibabejelentésről a következő adatokat tartalmazza:
– az Előfizető bejelentése alapján tartalmazza
a) az Előfizető értesítési címét, telefonszámát vagy más elérhetőségét,
b) az előfizetői szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, az előfizetői azonosító
számot,
c) a hibajelenség leírását,
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),
– a Szolgáltató hibaelhárítási eljárása alapján tartalmazza
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,
f) a hiba okát,
g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét
(eredménytelenségét és annak okát),
h) az Előfizető értesítésének módját és időpontját.
6.1.2.3. A Szolgáltató az Előfizető általi hibabejelentést visszaigazolja:
a) telefonon
b) a telefonos üzenetrögzítőre mondott vagy elektronikus levélben, vagy egyéb elektronikus
hírközlés útján benyújtott bejelentés esetén az Előfizető által megadott telefonszámon a
bejelentett hibára vonatkozóan rögzített szöveg beolvasásával, illetve az Előfizető e-mail
címére küldött válaszüzenettel.
6.1.2.4. A hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és
megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy:
a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe
tartozó okból merült fel,
b) a hiba kijavítását megkezdte,
c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az
Előfizető részére jelen ÁSZF 16.2. pontjában meghatározott díjcsökkentést nyújt.
6.1.2.5. Az Előfizető a hibaelhárítás során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a
hibaelhárítás lehetőségét az előfizetői hozzáférési ponton, valamint az azt magában foglaló
ingatlanon biztosítani. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítást az Előfizető bejelentése alapján a
6.1.1.3. pont szerinti határidőn belül végzi, úgy csak akkor köteles a Szolgáltató az Előfizetőt
előzetesen értesíteni, ha a hiba elhárításához az ingatlanba szükséges bejutni.
6.1.2.6. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kivizsgálása során megállapítja, hogy a hiba oka az
Előfizető érdekkörébe tartozó okból (a csatlakoztatott végberendezés illetve az Előfizető által
üzemeltetett saját belső hálózati szakasz vagy azok beállítási hibája miatt) merült fel, a
Szolgáltató a hiba elhárítására nem köteles, azonban – amennyiben a Szolgáltató tevékenységi
köre és kapacitása azt lehetővé teszi – egyedi megállapodás szerinti díjazásért elvégezheti.
6.1.2.7. Az Előfizető kiszállási díj fizetésére köteles az 1. sz. mellékletben megjelölt
mértékben, ha
a) a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető
érdekkörébe tartozik,
b) a helyszínen végezhető kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott,
azonban az Előfizető az ingatlanba való bejutást vagy az előfizetői hozzáférési ponthoz való
jutást nem biztosította,
c) az Előfizető téves vagy megtévesztő, vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett,
d) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel.
6.1.2.8. Amennyiben az Előfizető kéri és a Szolgáltató azt teljesíteni tudja a feltételek
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adottsága miatt, úgy a Szolgáltató a hibabejelentés nyilvántartásba vételétől számított 6 órán
belül megkezdi a helyszíni hibaelhárítást az 1. sz. mellékletben megjelölt mértékű expressz
kiszállási díj ellenében.
6.1.2.9. A 6.1.1.3. pontban foglaltak nem teljesítése esetén a Szolgáltató a hiba kijavítására
nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra a 7.5. pont
szerinti kötbér fizetésére köteles:
a) Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér
mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző hat hónapban az Előfizető
által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett
(előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg
négyszerese. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az
előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra
vetített összeg.
b) Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt
minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az a)
pontban meghatározott kötbér háromnegyedét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi
díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy
összegben jóváírja, vagy az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az Előfizető választása
szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az Előfizető részére egy
összegben visszafizeti.
Mentesül a Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a hibát az Előfizető az
Előfizetőnek felróható okból nem, vagy utólag, a hiba Szolgáltató általi elhárítása után
jelentette be.
Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a
hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat.
6.1.2.10. Az előfizető nem jogosult a hálózatot érintő javítási vagy karbantartási munkálatokat
önmaga végezni, vagy a Szolgáltatón kívüli személlyel végeztetni.
Amennyiben a hibakivizsgálás vagy –elhárítás során megállapításra kerül, hogy az előfizető a
szolgáltató tulajdonát képező hálózatot vagy hálózati berendezést az előfizető önmaga kívánta
javítani vagy a javításra harmadik személyt vett igénybe és ezzel a szolgáltatónak kárt
okozott, úgy köteles az okozott kárt (beleértve a más előfizetőket is érintő hibaelhárítás
meghiúsításából eredő kárt is), valamint a hibaelhárítással kapcsolatban felmerült költséget a
Szolgáltató részére megtéríteni.
6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és
kártérítési igények intézése)
6.2.1. Ha az előfizetőnek az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal
kapcsolatos reklamációja van, telefonon, e-mailben és írásban fordulhat az
ügyfélszolgálathoz.
Előfizetői panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus
hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy
érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek.
Előfizetői bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés.
6.2.2. A Szolgáltató az Előfizetőktől származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés,
panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az
adatkezelési szabályok betartásával azt az 4. sz. mellékletben megjelöltek szerinti időtartamig
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megőrzi.
A nyilvántartás minden bejelentésről, panaszról a következő adatokat tartalmazza:
- az Előfizető bejelentése illetve panasza alapján tartalmazza
a) az Előfizető értesítési címét, telefonszámát vagy más elérhetőségét,
b) ha szükséges, az előfizetői szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, Előfizető
azonosító számát,
c) a bejelentés, panasz rövid leírását,
d) a bejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra).
– a Szolgáltató vizsgálatának eredményeként tartalmazza
f) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit,
g) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra),
h) az Előfizető értesítésének módját és időpontját.
6.2.3. A Szolgáltató az Előfizető bejelentését, panaszát azonnal elintézhető szóbeli panasz
esetén lehetőleg azonnal, nem szóbeli vagy hosszabb ügyintézést igénylő szóbeli bejelentés
esetén legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat
eredményéről az Előfizetőt értesíti, azonnali ügyintézés esetén az Előfizető igénye szerint
szóban vagy írásban, későbbi ügyintézés esetén a kivizsgálás befejezésétől számított 15 napon
belül írásban.
Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap
nem elegendő, a Szolgáltató köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének
várható időpontjáról. Ha a bejelentés, panasz kivizsgálásához vagy orvoslásához helyszíni
bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére
a bejutást és a hozzáférést biztosítani.
Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére
való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal
meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. Az
előfizetői panasz elutasításáról szóló indokolt álláspontját a Szolgáltató az Előfizető részére
legkésőbb a panasz benyújtását követő 15 napon belül megküldi.
6.2.4. Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a
bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és szóbeli bejelentés esetén
lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő
elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az
előfizetői szerződést díjtartozás miatt a jelen ÁSZF 13.6. pontjában foglaltak szerint
felmondani.
Ha az Előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a
bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül, a
bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció
megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Egyéb esetben az Előfizető a vitatott díj
eredeti fizetési határidőre történő megfizetésére köteles.
Ha a Szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő
havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül – az
Előfizető választása szerint – a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó
kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak
kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy
visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke azonos a Szolgáltatót az Előfizető
díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével. Ha az Előfizető a Szolgáltató által
követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az
illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá
megállapítása helyes volt.
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6.2.5. A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles az alábbi esetekben:
a) ha az előfizetői szerződésben foglalt határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem
képes, és ezért az előfizetői szerződést rendes felmondással megszünteti, a szolgáltatásnyújtás
megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén,
b) a szolgáltatás nyújtása megkezdésének jogszabályban meghatározott vagy a szolgáltató
által vállalt határidejének elmulasztása esetén,
c) ha a szolgáltató az átírást az általános szerződési feltételeiben vállalt határidőn belül nem
teljesíti,
d) az áthelyezési igénybejelentést elfogadása esetén az irányadó határidő be nem tartása
esetén,
e) a 6.1.1.3. pont szerinti értesítésre és a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen
eltelte esetén,
f) a korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén, minden megkezdett
késedelmes nap után.
6.2.6. Az Előfizető kötbérigénnyel léphet fel, ha a Szolgáltató a hibajavítást az arra az ÁSZF
szerint rendelkezésére álló időtartam alatt nem végezte el. Az Előfizető a Szolgáltatónak
kötbérigényét írásban jelenheti be, mely bejelentést a Szolgáltató haladéktalanul
nyilvántartásba veszi, annak jogosságát legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és postai úton
kézbesített tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről, továbbá az
igény elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a kötbérigény kivizsgálásához helyszíni bejárás is
szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást
és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az
Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje
az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj
fizetésének kötelezettsége terheli. A Szolgáltató nem köteles a kötbért fizetni az ÁSZF 6.1.1.2.
a) – d) pontjában megjelölt esetekben.
6.2.7. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a
bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát szóbeli bejelentés esetén
lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és postai úton
kézbesített tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről.
Ha a kártérítési igény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre
egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha
ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való
felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal
meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
Az előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető
vagyonában okozott értékcsökkenésért felel, mely azt az értéket jelenti, amellyel az Előfizető
meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a
Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget,
amely az Előfizetőt ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy
kiküszöböléséhez szükséges.
A Szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelősség
alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt
el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Nem kell a Szolgáltatónak megtéríteni a kárnak azt
a részét, amelyet vis major okozott, vagy abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása,
illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.
A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a
Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, hogy a Szolgáltató szolgáltatása részben vagy egészen
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nem megfelelően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és költségekért,
amelyek azért merültek fel, mert az Előfizető kárenyhítési kötelezettségét késedelmesen vagy
egyáltalán nem teljesítette.
Az előfizetői szerződésekből eredő követelések elévülési ideje egy év.
6.2.8. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi előfizetői
szerződés alapján eljárni. Az Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé az előfizetői
szerződés megszegéséből eredő ténylegesen felmerült károkért (különösen nem megfelelő
végberendezés meghibásodásából, nem engedélyezett végberendezés csatlakozástatásából,
szolgáltató ellenőrzési jogának megakadályozásából, szolgáltató általi hibaelhárítás
biztosításának elmulasztásából, harmadik személy részére történő jogosulatlan
szolgáltatásátengedésből, illetve jogellenes szolgáltatás-igénybevételből eredő károkért).
6.2.9. Egyik Fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettsége teljesítéséért
azokban az esetekben, amikor olyan, az adott Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható
körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák az előfizetői szerződés
teljesítését. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan a háborús cselekmények,
lázadás, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás,
szél- és hóvihar, belvíz, más természeti katasztrófa, közműszolgáltatás szünetelése), illetve a
törvény alapján arra feljogosított szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek
következményei. Ezek az esetek a szerződő feleket az előfizetői szerződésben vállalt
kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és
ennek eredményeként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak.
6.3. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt
megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének
módja
6.3.1. A szolgáltatás hibás teljesítése esetén az Előfizető jogait, így különösen az Előfizetőt
megillető kötbér mértékét az ÁSZF 6.1.2.9.a) pontja, az egyéb igények érvényesítési módját
és eljárását az ÁSZF 6.2. pontja tartalmazza.
6.3.2. Ha az Előfizető hibabejelentése alapján elvégzett vizsgálat és hibaelhárítás során
nyilvánvalóvá válik, hogy a Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy
tartósan nem tudja vállalni, e tényről a Szolgáltató az Előfizetőt haladéktalanul és megfelelő
indoklással értesíti. Az Előfizetőt a hiba kijavításáig a bejelentésétől számított 72 órát, illetve
az Előfizető esetleges késedelmével meghosszabbodott hibajavítási határidőt meghaladó
időtartamra terjedően naponta megillető és jóváírandó díjcsökkentés mértéke a havi
előfizetési díj egy napra eső összegének kétszeresével egyenlő.
6.3.3. Ha az Előfizető a szolgáltatás minőségi problémája miatt a Szolgáltatótól díjcsökkentést
kapott, ugyanazon minőségi probléma miatt egyidejűleg kötbérre nem jogosult.
6.3.4. Az Előfizető díjreklamációja elintézésével kapcsolatos panasza, kötbérigénye
elintézésével kapcsolatos panasza, kártérítési igénye elintézésével kapcsolatos panasza esetén
jogosult a 3. sz. melléklet szerinti illetékes hatóság(ok) vizsgálatát kérni. Az előfizetői
jogviszonyból eredő esetleges jogvitákra a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti
bíróságok kizárólagos illetékességét.
6.4. Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek szolgáltató
által vállalt kiszolgálási ideje
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6.4.1. A szolgáltató az előfizetők és felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik
kivizsgálására és orvoslására, az előfizetők és felhasználók tájékoztatására telefonos
ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.1. és 1.2. pontja
tartalmazza.
6.4.2. A Szolgáltató az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt
készít, amelyről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja.
A Szolgáltató a beszélgetésről rögzített hanganyagot – amennyiben a beszélgetés rögzítésre
került – szükség esetén az Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése során a hibabehatároló
eljárás részeként a tárolási időn belül felhasználhatja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nyilvánosan meghirdetett ügyfélszolgálati
telefonszámokra érkezett hívásokról az adatvédelmi előírások betartásával (Avtv. 12. § (1)(3)) hangfelvételt készítsen. A hívó felet ezen tényről a Szolgáltató minden esetben a
hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem kíván
hozzájárulni, akkor a hívást meg kell szakítania, mellyel egyben tudomásul veszi, hogy az
adott ügyet esetlegesen csak írásban (elektronikus levél formájában illetve postai úton) áll
módjában intézni. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítést követő 1 évig tárolja.
(Eht 141. § (1))
A hibabejelentő hívások kivételével a Szolgáltató köteles a rögzített beszélgetéseket 2 évig
visszakereshető módon megőrizni. Az Avtv., szerinti tájékoztatási kötelezettsége keretében a
Szolgáltató köteles az ilyen felvételeknek az érintett előfizető általi visszahallgatását –
kérésére – a szolgáltató által biztosított helyiségben lehetővé tenni. A hangfelvétel másolatát a
szolgáltató köteles az előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a Hatóság felhívására a
felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az előfizető részére előfizetői
bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani. (6/2011, (X.6.)
NMHH elnöki rendelet 10. §). Amennyiben az ügyfél ugyanabban a tárgyban tesz több
alkalommal bejelentést, kizárólag az első bejelentéséről készült hangfelvétel másolatára
vonatkozik a jelen bekezdése szerinti ingyenesség.
6.4.3. Az ügyfélszolgálat útján a Felhasználó illetve az Előfizető szolgáltatás iránti igényt
jelenthet be, szerződést köthet, módosíthat és szüntethet meg, szüneteltetés iránti igényt
jelenthet be, a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és információt kérhet, hibabejelentést
tehet, a szolgáltatással kapcsolatban panasszal élhet.
6.4.4. Ha az ügyfélszolgálaton az Előfizető hibát kíván bejelenteni, a Szolgáltató az ÁSZF
6.2. pontja szerint jár el.
6.4.5. A panaszok kezelési rendjét a 6.2. pont tartalmazza.
6.4.6. Az Előfizető nyilatkozatainak, valamint a Szolgáltató értesítéseinek, tájékoztatásainak
és közzétételeinek megtételére az alábbiak szerint kerülhet sor:
a)Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató illetékes ügyfélszolgálatára írásban (postai úton
feladva, telefaxon, vagy elektronikus levélben megküldve vagy személyesen benyújtva)
jogosult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik.
b) Ha jogszabály vagy a hírközlési hatóság valamely általános szerződési feltételnek vagy
más tájékoztatásnak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő közzétételét rendeli el, ennek a
Szolgáltató a következők teljesítésével tesz eleget:
– a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján
közzéteszi, és
– az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli
tájékoztatást ad.
c) Ha jogszabály az előfizető értesítését írja elő és amennyiben a Szolgáltató számlalevelet is
küld, a szolgáltató köteles a számlalevél mellékletében értesíteni az előfizetőt. Elektronikus
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számla bemutatási rendszer esetén a számlaértesítő elektronikus levél minősül
számlalevélnek. Az előfizetőt – a számlaértesítő elektronikus levélben vagy
– az elektronikus számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben
erre történő utalással kell értesíteni.
d) Ha jogszabály az Előfizető értesítését írja elő és a Szolgáltató a szolgáltatás jellegéből
adódóan nem köteles számlalevelet küldeni, illetve ha az értesítés számlalevélben történő
teljesítésére azért nincs mód, mert az értesítés jogszabály által előírt időpontja a számlalevél
előfizetőnek történő, Szolgáltató általános szerződési feltételei által meghatározott megküldési
időpontját megelőzi, a Szolgáltató választása szerint – a 6.4.6.e) pont szerinti korlátozásokra
figyelemmel – az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget:
– az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés postai úton vagy más módon
megküldött dokumentumban),
– az Előfizető közvetlen értesítésével az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez
igazodó módon (pl. SMS, MMS),
– elektronikus levélben az Előfizető által e célra megjelölt e-mail címre,
– egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással,
– az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két
alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést
a weboldalán is hozzáférhetővé tenni, a postai úton megküldött értesítést a postára adástól
számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a
szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Az elektronikus
levelet, SMS-t vagy MMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig –
úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó
kötelezettségének eleget tett. Amennyiben az
elektronikus levélben, SMS-ben vagy MMS-ben történő értesítés megtörténte az Előfizető
érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést – az ellenkező
bizonyításáig – a Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább 5 napos időközzel megtett
kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető
értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
e) A 6.4.6.d) pontjában meghatározott értesítési módokat a Szolgáltató akkor alkalmazhatja,
ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy
a) a szóbeli értesítést az Előfizető tudomásul vette, vagy
b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az
elektronikus értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó Előfizetőnek hitelesen igazolható
módon megküldték.
6.5. 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
Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése érdekében az Előfizető a
panaszával a fogyasztóvédelmi szervekhez, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, a
Média- és Hírközlési Biztoshoz illetve a békéltető testülethez fordulhat.
Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi
intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és a végrehajtási rendeletében (6/2011. (X.6.) NMHH
rendelet) meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a
fogyasztóvédelmi hatóság jár el, így az előfizető a területileg illetékes fogyasztóvédelmi
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szervekhez (Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei) is fordulhat.
A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt
(Fgy. tv) kell alkalmazni azzal, hogy az elfizetői panasz intézésére irányadó eljárást az Fgy. tv.
17/A §-ában és 17/C. §-ában foglaltak határozzák meg.
Az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt
követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára
vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben
meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.
Az Előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól minőség-felügyeleti eljárás
megindítását kérheti, ha vitatja a Szolgáltatónak a szolgáltatások minőségére, a Szolgáltató
által végzett hibaelhárításra (a továbbiakban együtt: a hírközlési szolgáltatás minősége)
vonatkozó állásfoglalását. Az Előfizető vagy a hírközlési szolgáltató kérelmére a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság a szolgáltató közreműködésével a szolgáltatás minőségére, a
számlázási rendszer helyességére vonatkozó, kijelölt tanúsító szervezet által kiadott tanúsító
iratokat és tanúsítási jeleket (tanúsítványt) figyelembe véve, tisztázza a tényállást.
Az Előfizető jogosult panaszával a Média- és Hírközlési Biztoshoz is fordulni.
Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, az előfizetői szerződésből eredő vitájuk
ügyében a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező békéltető testülethez fordulhatnak.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik az Előfizető és a Szolgáltató közötti, a termék
minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a
szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban:
kamara) mellett működő független testület.
Abban az esetben, ha felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni, s a
megegyezés nem lehetséges, a felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz
fordulhatnak.
A hatóságok, egyéb szervek listáját, elérhetőségét az ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza.
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