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X. SZ. MELLÉKLET 
Adatvédelmi tájékozató 

1. BEVEZETÉS  

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság "csődeljárás alatt" (a továbbiakban: „szolgáltató”) az elektronikus 
hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 4/2012 (I,24) NMHH Elnöki rendelet alapján a 
jelen adatvédelmi tájékoztatót alkotja, amely adatbiztonsági szabályzatának részét, 
Általános Szerződési Feltételeinek mellékletét képezi. 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az előfizető szolgáltató által kezelt 
személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem 
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s 
megakadályozza az előfizetői adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok 
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. 

A szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket úgy kell megválasztania és üzemeltetnie, 
hogy a kezelt adat 

a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c. változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) 

legyen. 

2. ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK 

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

1992.évi LXIII. Törvény („Adatvédelmi Törvény ”) 
c. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  
d. Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény 154. és 156. §-ában foglalt 

rendelkezések; 
e. 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 

f. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH 
rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 

g. 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 

3. DEFINÍCIÓK  
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a. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 
természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve -név, azonosító jel, 
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 

b. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is; 

c.Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 

d. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 
hozzáférhetővé teszik; 

e. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 
f. Adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

g. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes 
adatok feldolgozását végzi. 

h. Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy 
egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal 
végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, 
visszakeresése és terjesztése. 

i. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges. 

4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉSI 
CÉLOK  

4.1. Adatkezelési célok 

A szolgáltató  az Igénylő, a Felhasználó vagy Előfizető alábbiakban meghatározott adatait 
kezelheti a Elektronikus Hírközlési törvény 154.§-a alapján: 

4.1.1. Az Igénylőt, a Felhasználót, valamint az Előfizetőt azonosító személyes adatok 

A Szolgáltató az általa nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés 
létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 
érvényesítése céljából az Előfizető, a Felhasználó és az Igénylő alábbi azonosításhoz 
szükséges személyes adatait kezelheti: 

a)  az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; 
b)  természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, 
születési helye és ideje, személyi igazolvány száma; 
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c)  nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy 
más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; 
d)  az előfizetői végberendezés felszerelésének helye és az előfizető a szolgáltatások 
igénybevételéhez szükséges felhasználói nevei, valamint alap jelszavai 
e)  ha az Előfizető és a számlafizető személye egymástól eltér, abban az esetben a 
számlafizető a)-c)pontban meghatározott adatai; 
f)  ha az egyéni előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a természetes 
személy előfizető törvényes képviselőjének a)-b)pontban meghatározott adatai. 

4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatási díjak számlázása érdekében az a Felhasználónak és 
az Előfizetőnek az alábbi személyes adatait kezeli 

a)  az Előfizető neve;  
b)  az Előfizetői állomás azonosítója; 
c)  a Szolgáltatás-hozzáférési pont helye;  
d)  számlázási cím, amennyiben az eltér a b)ponttól;  
e)   az igénybe vett szolgáltatás /szolgáltatási csomag;  
f)  az Előfizető által választott fizetési mód;  
g)  az Előfizető által választott fizetési periódus 
h)  pénzintézeten keresztül fizetés esetén az Előfizető bankszámlaszáma;  
i)  az Előfizetőnek nyújtott kedvezmények, hűségnyilatkozat;  
j)  a Szolgáltatás megkezdésének, igénybevételének időpontja 
k)  a Szolgáltatás igénybevételének időtartama, illetőleg az elszámolható egységek 
száma;  
l)  a hívás, vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, a továbbított 
adat terjedelme; a készüléknek a szolgáltatás igénybevételekor használt azonosítója; 
m)  a Szolgáltatás kiesésének, hibájának; korlátozásának időtartama;  
n)  tartozás hátrahagyása esetén a felmondás eseményei. 

(1) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti az 4.1.1 és 4.1.2 pontokban 
említett azonosító és egyéb személyes adaton túl azon személyes adatot, amely a 
szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges. 

(2) A szolgáltató csak úgy választhatja meg és minden esetben úgy üzemeltetheti az 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő 
eszközöket, hogy biztosítani tudja, hogy személyes adat kezelésére csak akkor kerüljön 
sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok 
teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges. 

(3)A szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését 
követően haladéktalanul törli, ha a szolgáltatónál valamely 4.1.1 és 4.1.2 pontokban nem 
említett célból történő adatkezelésre került sor. 

(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az 
igénybevevőnek valamely 4.1.1 és 4.1.2 pontokban bekezdésében nem említett célból 
történő adatkezeléshez való hozzájárulásától. 

(5) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 
meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a felhasználó 
az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során 
bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból milyen 
személyes adatokat kezel. (Eht. 154.§) 
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4.1.3. Hibabejelentés esetén a szolgáltató hangfelvétel útján, vagy elektronikusan 
rögzíti -és két évig megőrzi (EHT 141.§.)– a hibabejelentő személy, illetőleg a 
hibabejelentés alábbi adatait 

a)  az előfizető /bejelentő értesítési címét vagy más azonosítóját;  
b)  az előfizetői /bejelentői hívószámot;  
c)  a hibajelenség leírását;  
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);  
e)  a hiba okát;  
f)  a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra);  
g)  az előfizető értesítésének módját és időpontját 

4.1.4. Egyéb személyes adatok rögzítésének lehetősége 

Az Igénylő, a Felhasználó és az Előfizető kifejezett hozzájárulása, vagy kérése alapján a 
Szolgáltató jogosult az Előfizető más személyes adatainak a rögzítésére, amelyek 
megkönnyíthetik az Előfizetővel való kapcsolattartást, illetőleg a szolgáltató 
szolgáltatásainak igénybevételét (pl. telefonszám, faxszám; személyigazolvány 
/útlevélszám szám; e-mail cím). 

4.2. Az adatkezelés módja 

Az igénylő az igénybejelentéshez kapcsolódó formanyomtatványon nyilatkozik adatainak 
kezeléséről. Az előfizetői szerződés megkötésekor az igénylőt kifejezetten és 
egyértelműen tájékoztatni kell: 

a)  arról, hogy a Szolgáltató mely személyes adatait kezeli 
b)  arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben, mely elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak adhatók át 
c)  ezen adatok alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók mely döntéseket 
hozhatnak;  
d)  milyen jogorvoslati lehetősége van az igénylőnek;  
e)  a közös adatállomány kezelőjéről, és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és 
feldolgozás helyéről 

Az ajánlattevő, igénylő adatai, ha az ajánlattétel, vagy igénybejelentés 
eredményeképpen a felek között szerződés születik akkor az általános szabályok szerinti 
ideig kezelhetők a szolgáltató által. Amennyiben a szolgáltató a szerződéskötést 
megtagadja, az igénylő, ajánlattévő adatait nyilvántartásából törli, kivéve, amennyiben 
az igénylő másképpen nyilatkozott. 

A szolgáltató, amennyiben azt az igénylő, vagy Előfizető kéri, elektronikus formában 
ingyenesen és korlátlan alkalommal, nyomtatott formában legfeljebb minden évben egy 
alkalommal átadja az adatvédelmi tájékoztatót. 

A szolgáltató az általa kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését 
követően haladéktalanul törli, ha a 4.1 pontban meghatározottaktól eltérő adatkezelésre 
kerülne sor. 

A Szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybevevőnek valamely, a jelen 
pontban nem említett célból történő adatkezeléshez történő hozzájárulásától. 

Az előfizető adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, 
közvélemény- vagy piackutatás céljára, ha ahhoz az előfizető előzetesen kifejezetten 
hozzájárult. 
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Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlemény telefonon vagy egyéb 
elektronikus hírközlési úton nem továbbítható annak az előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, 
hogy nem kíván ilyen közlést kapni. 

Az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes adatait a szolgáltatás 
minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel 
kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével 
kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. 

Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az 
Előfizető, Felhasználó, vagy igénylő személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor 
kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az 
érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani. 

(1) A szolgáltató által az NMHH Elnöki rendelet szerinti, előfizetők és felhasználók 
számára biztosítandó lehetőségekről köteles ügyfélszolgálatán és internetes honlapja 
mellett az egyéb szokásos módokon is tájékoztatást adni. 

(2) A szolgáltató az Eht. 145. § (2) bekezdésében és NMHH Elnöki rendelet 9. § (2) 
bekezdésében foglalt kivétellel, saját tevékenységi körén belül, köteles biztosítani a 
következőket: 
a) amennyiben nyilvános hírközlő hálózatok vagy nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások felhasználóival vagy előfizetőivel kapcsolatos, forgalmi adatokon 
kívüli helymeghatározó adatok kezelésére kerülhet sor, az ilyen adatok kizárólag akkor 
kezelhetők, ha azok a felhasználóval, illetve előfizetővel nem hozhatók kapcsolatba, 
valamint azokból nem vonható le a felhasználóra, illetve az előfizetőre vonatkozó 
következtetés (anonimizált adatok), vagy ha a felhasználók, illetve előfizetők ehhez 
hozzájárultak és csak olyan mértékben és időtartamig, amely az értéknövelt szolgáltatás 
nyújtásához szükséges; 
b) a szolgáltatónak a felhasználókat, illetve az előfizetőket a hozzájárulásuk megszerzése 
előtt tájékoztatnia kell a kezelni kívánt, forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok 
típusáról, az adatkezelés céljairól és időtartamáról, valamint arról, hogy az értéknövelt 
szolgáltatás nyújtása céljából az adatokat továbbítják-e harmadik személynek; 
c) a felhasználóknak, illetve előfizetőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat 
bármikor visszavonhassák; 
d) ha a felhasználók, illetve előfizetők a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok 
kezeléséhez hozzájárultak, továbbra is biztosítani kell számukra azt a lehetőséget, hogy 
– egyszerű módon és díjmentesen – a hálózathoz való minden egyes csatlakozás 
alkalmával, illetve minden egyes közléstovábbítás esetében ideiglenesen letilthassák az 
ilyen adatok kezelését; továbbá 
e) a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok a)–d) ponttal összhangban történő 
feldolgozását csak olyan személy végezheti, aki a nyilvános hírközlő hálózatok vagy 
nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások szolgáltatójának irányítása alatt, vagy az 
értéknövelt szolgáltatást nyújtó harmadik személy irányítása alatt jár el; ezt az 
adatfeldolgozást az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékre kell 
korlátozni. 

5. AZ ADATOK SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA  

5.1. A 4.1.1 a)-c) pont szerinti adatokat a Szolgáltató a szerződés 
megszűnéséig illetve azt követő 1 évig kezeli. 

A Szolgáltató az alábbiakban meghatározott adatokat 1 (egy) évig kezeli: 
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a)  az előfizetői állomás azonosítója;  
b)  az előfizető címét, állomása típusa;  
c)  az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;  
d)  hívó és hívott előfizetői számok;  
e)  a hívás, vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, a továbbított 
adat terjedelme;  
f)  a készüléknek a szolgáltatás igénybevételekor használt azonosítója;  
g)  a szolgáltatás dátuma;  
h)  díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok;  
i)  tartozás hátrahagyása esetén az előfizető szerződés felmondásának eseményei. 

A szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a 
hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy 
egyéb elektronikus úton nyilvántartásában rögzíti, és legalább 1 évig megőrzi. Az e) és 
az f) pontban meghatározott adatokat tartalmazó, a rendszerében keletkezett fájlokat 
(CDR) a Szolgáltató az annak alapján kiállított számlára vonatkozó 1 éves elévülést 
követő 1 év után 30 napon belül elérhetetlenné tenni köteles. Külön törvény előírása 
alapján a Szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírásai szerinti célból (mértékig, 
módon és ideig) kezelheti, ám az Elektronikus Hírközlési törvény szerinti adatkezelést a 
jelen bekezdés szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie. 

5.2. Az előfizető hozzájárulása alapján kezelt adatok az előfizetői 
hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. 

Kizárólag a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 
bűncselekmények, valamint az Elektronikus Hírközlési rendszer jogosulatlan, vagy 
jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak történő 
adatszolgáltatás érdekében a Szolgáltató legfeljebb három évig kezelheti az előfizetői 
szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott – így különösen a tulajdonosa 
által letiltott – előfizetői végberendezések használatára, , illetve annak kísérletére 
vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkezett és rendelkezésre 
álló adatokat. 

Az adatkezelés időtartamának lejártával az előfizető személyes adatait a szolgáltató az 
érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles. 

6. AZ ELŐFIZETŐI ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI  

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző 
adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény 
azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve 
teljesülnek. 

6.1. Az előfizető hozzájárulásától függő adattovábbítás 

A szolgáltató 

a)  saját üzletszerzési céljából, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg 
b)  tudományos, közvélemény-vagy piackutatás, céljából csak az előfizető 
beleegyezésével adhatja tovább az előfizető általa kezelt adatait. Az előfizető e 
hozzájárulását az ügyfélszolgálaton tett bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint 
bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja. 
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6.2. Előfizetői adatok továbbítása külföldre 

Az előfizető a szolgáltató által közétett Általános Szerződési Feltételek és az annak 
mellékletét képező jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
szolgáltató az előfizető általa kezelt személyes adatait az Európai Unió területén található 
kapcsolt vállalkozásainak továbbítsa feldolgozás céljára. 

Az Európai Unió tagállamaiba történő adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha az a 
Magyar Köztársaság területén történne meg. 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésében kapcsolt vállalkozásnak tekintendőek 
mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az Európai Unió területén találhatók, és 
amelyek a szolgáltatót közvetlenül, vagy közvetve irányítják, illetőleg amelyek 
tulajdonosa részben, vagy egészben azonos a szolgáltató tulajdonosával. 

A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetői adatokat kapcsolt 
vállalkozásának is csak abban az esetben továbbítja, ha előzetesen meggyőződött arról, 
hogy a kapcsolt vállalkozás országának területén az adatvédelmi jogszabályok minden 
egyes adat vonatkozásában legalább a magyar adatvédelmi jogszabályok szintjének 
megfelelő védelmet biztosítanak (1992.évi LXIII.tv.9.§.). 

Az előfizető a szolgáltatónál megteheti anyanyelvén, a külföldön kezelt adataival 
kapcsolatos minden bejelentését, valamint a szolgáltatónál felvilágosítást kérhet arról, 
hogy mely kapcsolt vállalkozások, mely adatait dolgozzák fel. Az előfizető ezzel 
kapcsolatos kérelme esetén a szolgáltató a 6.6 pont rendelkezései szerint jár el. 

6.3. Előfizető hozzájárulásától független adattovábbítás 

6.3.1. A szolgáltató által kezelt adatok átadhatók 

a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, 
a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,  
b)  a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult 
szervek részére, 

6.3.2. A jogszabályi kötelezettségnél fogva a szolgáltató átadhatja az előfizetői 
adatokat 

a)  a nemzetbiztonság,  
b)  a honvédelem és a közbiztonság védelme,  
c)  a közvádas bűncselekmények, valamint 
d)  az Elektronikus Hírközlési rendszer jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának 
üldözése, bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás 
végzése ügyében, kivizsgálás céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági 
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak, PSZÁF-nek, valamint a 
bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak; Az előfizetői 
adatokat a fentiek szerint átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási és adatvédelmi 
kötelezettség terheli. 

(1) A szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - megfelelő műszaki és 
szervezési intézkedésekkel gondoskodni köteles a továbbított közlés és a közléshez 
kapcsolódó forgalmi adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy 
megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz 
történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról (közlés 
bizalmassága). 
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(2) A szolgáltató csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti a 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani 
tudja a közlés bizalmasságát. 

(3) A szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és 
tárolhatja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges. 

(4) Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az 
érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is 
kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott 
tárolt adathoz hozzáférni. 

(5) A nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv 
(a továbbiakban együtt: nyomozó hatóságok), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok a 
törvényben foglaltak szerint, továbbá a Hivatal - a 11. § (3) bekezdésében előírt jogkör 
gyakorlása során - a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a 
küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak. 

(6) A szolgáltató - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. 
§-ában meghatározott adatszolgáltatás és adatbetekintés kivételével - köteles 
tájékoztatni az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat minősített adatot 
képező, védett telefonszámait érintő adatszolgáltatási megkeresésekről vagy 
adatkérésről. 

(7) A  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv az  adatszolgáltatás 
teljesítésére határidőt jelölhet meg. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg. Az így 
kapott adat csak a megjelölt célra használható fel. 

6.4. Szolgáltatók közös adatbázisába történő adattovábbítás 

A elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb 
kötelezettségek kijátszásának megelőzése érdekében – a szerződéskötés 
megtagadásának céljából – az Előfizető általuk jogszerűen kezelt adatainak köréből az 
előfizetőt azonosító adatokat, valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást 
jogosultak egymásnak átadni és egymástól átvenni, valamint közös adatbázist létrehozni. 
Ennek során jogosultak az előfizető előfizetői szerződés megkötéséhez feltétlenül 
szükséges adatait, valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást bármely másik 
Elektronikus Hírközlési szolgáltatónak vagy a közös adatállomány kezelőjének átadni. 

A szolgáltató az előfizető azonosításához szükséges adatokat a közös adatállományba 
akkor továbbíthatja, ha a felhasználó  

a)  egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő,  
egyetemes elektronikus szolgáltatóval szemben fennálló, 3 hónapot meghaladó 
díjtartozása van;  
b)  korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási 
ok miatt az ajánlattételt megelőzően 6 hónapon belül mondták fel;  
c)  számlatartozása miatt bármely korábbi Elektronikus Hírközlési szolgáltató az 
előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az 
előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy 
d)  számlatartozása miatt bármely korábbi Elektronikus Hírközlési szolgáltató bírósági 
vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért 
szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy 
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e)  az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében bármely korábbi 
Elektronikus Hírközlési szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére 
törekedett (így különösen, ha az azonosításra szolgáló dokumentum nyilvánvalóan 
hamis, hamisított, vagy érvénytelen).  

Az előfizető adatainak átadásáról a szolgáltató az előfizetőket haladéktalanul értesíti. Az 
átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási 
kötelezettség terheli. 

A Szolgáltató köteles a számára a fentiek szerint átadott személyes adatokat az 
5.pontban foglaltak szerint kezelni. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének 
vagy átadásának feltételei, a szolgáltató köteles haladéktalanul intézkedni az Előfizető 
adatainak a közös adatbázisból történő törlése iránt és értesítést küldeni az érintett 
előfizetőnek a törlés tényétől. 

Az adatállományból adatot az alábbi személyek, szervek igényelhetnek: 

a)  az Elektronikus Hírközlési Szolgáltató kizárólag a jelen pont első bekezdése 
szerinti célra igényelhet;  
b)  a 6.2.2 pontban meghatározott szerveknek;  
c)  az érintett személynek, abban a vonatkozásban, hogy az adatbázis róla milyen 
adatokat tartalmaz 

6.5. A szolgáltató kötelezettségei 

A szolgáltató a jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a 
szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A 
mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az 
adatkezelés célja megtalálhatóak a szolgáltató internetes ügyfélszolgálatán. 

A szolgáltató mindent megtesz a az általa kezelt előfizetői személyes adatoknak a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás,  törlés, sérülés, 
megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés 
elleni védelméért. E tevékenysége körében a szolgáltató köteles: 

Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban-szerver)a személyes adatok 
elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag 
különböző adathordozón. 

Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további 
kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell választani az aktív 
résztől, majd a passzívált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni. 

Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi 
berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni. 

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali 
számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésről. 

Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 
jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói 
névvel és jelszóval lehet hozzáférni.  

Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök 
felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető 
szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen. 
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6.6. Az előfizető jogai 

Az adatvédelmi törvény 24.§.(5)szakasza alapján az előfizető jogosult 

a)  tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről; valamint adataiba betekinteni;  
b)  megváltoztatni adatkezelési nyilatkozatát;  
c)  adatainak helyesbítését, vagy – amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad - 
d)  tiltakozást előterjeszteni 
e)  hatósági jogérvényesítésre 

6.6.1. Tájékoztatás kérése 

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért 
tájékoztatást (Adatvédelmi törvény 11-12.§). 

Előfizető a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés 
lehetőségét az előfizető kérésére az előfizető számára biztosítja. 

6.6.2. Adatkezelési nyilatkozat megváltoztatása 

Az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor, illetőleg a szolgáltatások igénylésekor 
tett adatkezelési nyilatkozatát annak megtételét követően bármikor jogosult feltétel 
nélkül a szolgáltató ügyfélszolgálata értesítésével visszavonni, vagy módosítani az 
előfizetői jogviszony időtartama alatt, olyan mértékben, amelyet a jogszabály lehetővé 
tesz (i.e. nem lehet töröltetni a Szolgáltatás alatt a Szolgáltató által kötelezően kezelendő 
adatot). 

6.6.3. Helyesbítés kérése 

Amennyiben az Előfizetőről, Igénylőről, Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott 
adatok elírást, hibát tartalmaznak, úgy az Előfizető – az adatkezelés időtartama alatt -
bármikor kérheti a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáinál adatainak helyesbítését. 

6.6.4. Tiltakozási jog 

Az Előfizető, Felhasználó, Igénylő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha  

a)  a személyes adatok kezelése (továbbítása)kizárólag az adatkezelő vagy az 
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el;  
b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;  
c)  a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  

A Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a 
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
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Amennyiben az érintett a Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, az ellen - 
annak közlésétől számított 30 napon belül - szerint bírósághoz fordulhat. 

Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett 
tiltakozása miatt nem kapja meg, a Szolgáltató értesítésének közlésétől számított 15 
napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő 
ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett 
személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő 
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az erre nyitva álló határidőn belül 
nem fordul bírósághoz. 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

6.6.5. Hatósági érvényesítés 

Az Előfizető, Igénylő, Felhasználó jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz 
fordulni. A perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes (1055 Bp. Markó u.25) 

Az előfizető, amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán 
jogsérelem érte a 6. pontban meghatározott adatvédelmi felelőshöz fordulhat 
tájékoztatásért, és /vagy az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti 

Tekintettel a személyes adatok védelmének állampolgári alapjog-jellegére, a Magyar 
Országgyűlés adatvédelmi biztost választ a törvényi feltételeknek megfelelő magyar 
állampolgárok közül. Az adatvédelmi biztos folyamatosan ellenőrzi az adatvédelmi 
jogszabályok betartását, tevékenységéről csak az Országgyűlésnek tartozik számadással. 
Az adatvédelmi biztos jogsértő magatartás esetén a célszerűnek tartott intézkedést maga 
választja meg. 

7. A ASZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI FELELŐSÉNEK NEVE, 
BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE  

Neve:Granyák Ildikó 

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 500.   

email: adatvedelem@externet.hu 

tel.: 1201 

A belső adatvédelmi felelős: 

a)  közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;  
b)  ellenőrzi az adatvédelmi törvény  és az adatkezelésre vonatkozó más 
jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok 
rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;  
c)  kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése 
esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;  
d)  elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;  
e)  vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;  
f)  gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 
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8. A HÁLÓZATOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTONSÁGA ÉS 
INTEGRITÁSA  

(1)A hálózati biztonság megsértésének magas szintű kockázata esetén a nyilvánosan 
elérhető hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak értesítenie kell az előfizetőket az 
ilyen kockázatról, és – amennyiben a kockázat a szolgáltató által teendő intézkedések 
alkalmazási körén kívül esik – a lehetséges jogorvoslatokról, beleértve a valószínűleg 
felmerülő költségek megemlítését. 

A szolgáltató az Eht. 156. § (2)–(8) bekezdéseiben foglaltak alapján köteles 
haladéktalanul tájékoztatni a Hatóságot, illetve az Eht. 156. § (5) bekezdésében 
meghatározott esetekben az előfizetőt vagy más magánszemélyt is a személyes adatok 
megsértésének észlelése (e rendelet alkalmazásában: személyes adatok megsértése) 
esetén. 

(2) A szolgáltató köteles a személyes adatok megsértését az általa lefolytatott belső 
vizsgálat végeztével haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 48 órán belül 
elektronikus úton a Hatóságnak bejelenteni. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a személyes adatok megsértésének vélelmezett időpontját; 
b) az érintett személyes adatok körét; 
c) az érintett előfizetők, illetve más magánszemélyek számát; 
d) azokat az elérhetőségeket, ahol az előfizetők vagy más magánszemélyek a személyes 
adatok megsértésével kapcsolatban további felvilágosítást kérhetnek; 
e) a személyes adatok megsértését előidéző cselekmény pontos leírását; 
f) a személyes adatok megsértésének várható következményeit; 
g) a személyes adatok megsértése hátrányos következményeinek enyhítése érdekében 
tervezett intézkedéseket; 
h) amennyiben a Hatóságnak történő bejelentés időpontjában az előfizető vagy más 
magánszemély (5) bekezdés szerinti értesítése már megtörtént, annak időpontját és 
módját. 

(4) A szolgáltató a (2) és a (3) bekezdés alapján bejelentett személyes adatok 
megsértésének utánkövetéséről az esemény végleges lezárásáig, illetve a személyes 
adatok megsértését kiváltó okok végleges megszüntetéséig havonta köteles a Hatóságot 
elektronikus úton tájékoztatni. 

(5) Az Eht. 156. § (5) bekezdés első mondatában foglalt értesítést a szolgáltató a 
személyes adatok megsértésének észlelésétől számított 48 órán belül szükség szerint 
elektronikus levélben vagy telefonon és a szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatás 
formájában köteles teljesíteni. Nem szükséges az előfizetők honlapon történő értesítése, 
ha a személyes adatok megsértése az érintett szolgáltató előfizetőinek 0,01%-ánál 
kevesebb előfizetőt érint. 

(6) Az (5) bekezdésben foglalt értesítésnek tartalmaznia kell: 

a) a személyes adatok megsértésének vélelmezett időpontját; 
b) a jogsértéssel érintett személyes adatok körét; 
c) azokat az elérhetőségeket, ahol az előfizetők, illetve más magánszemélyek a 
személyes adatok megsértésével kapcsolatban további felvilágosítást kérhetnek; 
d) a személyes adatok megsértésének várható következményeit; 
e) a személyes adatok megsértése hátrányos következményeinek enyhítése érdekében 
tervezett intézkedéseket; 
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f) amennyiben az előfizető vagy más magánszemély értesítésekor a szolgáltató a 
személyes adatok megsértését a Hatóságnak már bejelentette, úgy annak megtörténtét 
is. 

(7) A szolgáltató által a személyes adatok megsértésének eseteiről vezetett 
nyilvántartásnak az Eht. 156. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tartalmaznia kell a 
személyes adatok megsértésének lényeges körülményeit, különösen: 

a) a személyes adatok megsértésének időpontját; 
b) a személyes adatok megsértésének helyét; 
c) az érintett előfizetők és más magánszemélyek számát; 
d) az érintett személyes adatok körét és számát; 
e) a személyes adatok megsértésének várható hatásait; 
f) a szolgáltató által a személyes adatok megsértése hátrányos következményeinek 
enyhítése érdekében már megtett, illetve tervezett korrekciós intézkedéseket. 

(8) A (7) bekezdésben foglalt nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a Hatóságnak 
történő bejelentés, valamint az előfizetők, illetve más magánszemélyek értesítésének 
időpontjára és módjára vonatkozó információkat is. 

Eht 156.§ 
(1) A szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles 
gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt 
előfizetői személyes adatok védelméről. 
(2) Az előfizetői személyes adatok megsértését jelenti a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott 
személyes adatok véletlen, vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen megsemmisítése, 
elvesztése, módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférés. 
(3) A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató haladéktalanul 
köteles azt a Hatóságnak bejelenteni. 
(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok 
megsértésének eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint az 
elektronikus hírközlési szolgáltató által megtett korrekciós intézkedéseket is. A nyilvántartásnak minden olyan 
tényre és körülményre ki kell terjednie, amely alapján a Hatóság ellenőrizni képes, hogy az elektronikus 
hírközlési szolgáltató a (5) bekezdés rendelkezéseinek megfelelt-e, vagy sem. A nyilvántartás csak az említett 
cél eléréséhez szükséges információkat tartalmazza. 
(5) Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az előfizető vagy más magánszemély 
személyes adatait vagy magánéletét, akkor az elektronikus hírközlési szolgáltató erről az előfizetőt vagy 
magánszemélyt is indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni. Nem kell az érintett előfizetőt vagy 
magánszemélyt értesíteni a személyes adataival való visszaélésről, ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a 
Hatóságnak kielégítően igazolni tudja, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi intézkedéseket, vagy, 
hogy ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében. Az ilyen 
technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat az azokhoz való 
hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkező személyek számára. 
(6) Az érintett előfizetők vagy magánszemélyek értesítésére irányuló szolgáltatói kötelezettség sérelme nélkül - 
amennyiben a szolgáltató még nem értesítette az előfizetőt vagy magánszemélyt a személyes adatok 
megsértéséről - a Hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérését 
követően, kötelezheti erre, miután megfontolta a biztonság megsértésének várható hátrányos hatásait. 
(7) Az előfizetőnek vagy magánszemélynek szóló értesítés tartalmazza legalább a személyes adatok 
megsértésének jellegét és azokat az információs pontokat, ahol az előfizető további felvilágosítást kaphat, 
továbbá intézkedéseket javasol a személyes adatok megsértése lehetséges hátrányos hatásainak enyhítésére. 
A Hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a személyes adatok megsértésének következményeit, és 
az annak orvoslására az elektronikus hírközlési szolgáltató által javasolt, vagy megtett intézkedéseket. 
(8) A Hatóság ajánlást adhat ki a jelen § szerinti bejelentési és értesítési kötelezettség teljesítésének a 
módjára, és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatók személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos elérendő biztonsági szintre vonatkozó legjobb gyakorlatokról. 
(9) A műszaki és szervezési intézkedéseknek - figyelembe véve a legjobb gyakorlatot és a meghozandó 
intézkedések költségeit - a szolgáltatónál, a hálózat egységességével és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban 
jelentkező kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet kell nyújtaniuk 
(10) A szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát 
veszélyeztető, a szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert 
kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről. 
(11) Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény 
következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a szolgáltató legalább 
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ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt a korábban nem ismert, új 
biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható 
költségeiről. A szolgáltató által nyújtott tájékoztatásért külön díj nem kérhető az előfizetőtől. A szolgáltató által 
nyújtott tájékoztatás nem mentesíti a szolgáltatót a védelem érdekében teendő, a hálózat egységességével és a 
szolgáltatás megszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól. 
(12) A szolgáltató a személyes adatok védelmével, a szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések 
bizalmasságával, valamint a szolgáltatás biztonságával kapcsolatos, e törvényben meghatározott 
kötelezettségein túlmenően a személyes adatok kezelésének részletes szabályait, a szolgáltatás nyújtása során 
továbbított közlések és küldemények bizalmasságának védelmére vonatkozó különleges feltételeket, valamint 
az azonosítókijelzés és hívásátirányítás feltételeit az Elnök rendeletben állapítja meg. 
(13) Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási 
adatok szükségesek, a szolgáltató köteles a felhasználót, és előfizetőt tájékoztatni ezen adatok típusáról, az 
adatfeldolgozás céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat szükséges-e harmadik fél számára 
továbbítani. 
(14) A felhasználóval, előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat - a 158. §-
ban foglalt adatfeldolgozás kivételével - az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a felhasználó vagy az 
előfizető hozzájárulása esetén dolgozhatja fel és csak olyan mértékben és időtartamig, amely szükséges az 
értéknövelt szolgáltatás nyújtásához. 
(15) A felhasználó, és az előfizető a (14) bekezdésben foglalt hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
(16) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, 
ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának 
biztosítása céljából, kérelmükre köteles megállapítani és részükre továbbítani a felhasználóval és az előfizetővel 
kapcsolatos, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat. 
(17) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az adatkérésre körözési eljárás lefolytatása érdekében a körözési 
eljárást lefolytató szerv megkeresésére köteles megállapítani és részére továbbítani a felhasználóval és az 
előfizetővel kapcsolatos, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat. 
(18) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a (16)-(17) bekezdés szerinti helymeghatározási adatok 
szolgáltatását a hálózatában, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által meghatározott követelményrendszer 
szerint rendelkezésre álló helymeghatározási adatoknak a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által előírt technikai 
szempontok szerinti továbbításával köteles teljesíteni.. 
A szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni a Főügyelet részére a 
hálózatbiztonság megsértésének minden olyan esetét (e rendelet alkalmazásában: 
hálózatbiztonsági esemény), amely jelentős hatással volt a hálózatok, illetve a 
szolgáltatások működésére. 

(9) A Főügyelet a Hatóság útján szükség szerint tájékoztatja a többi tagállam nemzeti 
szabályozó hatóságát és az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: ENISA). 

(10) A Hatóság honlapján tájékoztathatja a nyilvánosságot, illetve a szolgáltatóknak 
határozatával tájékoztatási kötelezettséget írhat elő, amennyiben mérlegelése szerint a 
hálózatbiztonsági esemény nyilvánosságra hozatalának hiánya a közérdeket sértené vagy 
veszélyeztetné. 

(11) A (3) bekezdésben foglalt szolgáltatói tájékoztatásnak tartalmaznia kell: 

a) a hálózatbiztonsági esemény időpontját; 
b) az érintett előfizetők, illetve más magánszemélyek számát; 
c) azokat az elérhetőségeket, ahol az előfizetők a hálózatbiztonsági eseménnyel 
kapcsolatban további 
felvilágosítást kérhetnek; 
d) a hálózatbiztonsági esemény várható következményeit; 
e) a hálózatbiztonsági esemény hátrányos következményeinek enyhítése érdekében 
tervezett intézkedéseket; 
f) amennyiben a Hatóságnak történő bejelentés időpontjában a nyilvánosság 
tájékoztatása már megtörtént, annak időpontját és módját. 

(12) A Hatóság a Főügyelethez beérkező bejelentésekről és a megtett intézkedésekről 
évente összefoglaló jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak és az ENISA-nak. 

(13) A Hatóság az Eht. 47. § szerinti eljárásban és szabályok alapján felhívhatja – 
teljesítés hiányában pedig határozatával kötelezheti – a szolgáltatókat a szolgáltatásaik 
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és a hálózataik biztonsági és integritási szintjének megállapításához szükséges adatok 
szolgáltatására, ideértve írásos biztonsági stratégiájuk átadását is. 

(14) A Hatóság hatósági határozatban kötelezheti a szolgáltatókat arra, hogy a 
határozatban megjelölt független, minősített szervezet által végzett hálózatbiztonsági 
ellenőrzésen vegyenek részt. Az ellenőrzés költségei a kötelezett szolgáltatót terhelik. 

(15) A Hatóság az e pontban alkalmazott eljárása során figyelembe veszi az ENISA 
hálózatbiztonságra vonatkozó műszaki iránymutatásait. 

8.1. Internet szolgáltatás esetén speciális adatbiztonsági szabályok 

(1)A jelszó illetéktelen harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét 
számítógépes vírus is eredményezheti. Léteznek olyan vírusok, amelyek nem törölnek 
adatokat, ellenben ismeretlen címzettek részére továbbítják az Előfizetői jelszavakat. A 
legtöbb vírus e-mail-hez csatolt „programfile”-ban jut el az Előfizetőkhöz. Ennek 
elkerülése érdekében javasolt, hogy minden olyan „programfile”-t a dokumentum 
megnyitása nélkül töröljön az Előfizető, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik. A 
Szolgáltató avírusok kiszűrése érdekében letölthető vírusirtó program telepítését 
javasolja az Előfizetők számára.  

(2)A szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát és a személyes 
adatok biztonságát fenyegető technológiák alkalmazása során elsősorban a belépési 
azonosítók és a jelszavak titokban tartása kerül veszélybe. A megfelelő védekezés 
hatásos eszköze a személyi tűzfal-szoftverek használata, melyek minden, az internetről 
érkező, az Előfizető számítógépére küldött hálózati adatot ellenőriznek. Amennyiben 
azokat a felhasználó nem kérte, a program jelzést ad, illetve megakadályozzaezen 
adatok bejutását a számítógépre. 

(3)A Szolgáltató nem vállal felelősséget a behívó szám rajta kívül álló okból való 
megváltozásáért (lehetnek olyan vírusok illetve egyéb programok, amelyek azt 
változtatják meg), valamint az Előfizető által látogatott oldalakon található egyes 
programok által okozott károkért. 

8.2. Tárhely szolgáltatás esetén speciális adatbiztonsági szabályok 

(1) A tárhely szolgáltatás használata során a tárhelyre adatok tölthetők fel, melyek egy 
része személyes adatnak minősül. Az adatkezelő feladata, hogy ezeknek az adatoknak a 
kezelése a GDPR-nek megfelelően történjen. A tárhelyen a weboldal megjelenítését 
biztosító programkódot és az adatok tárolási módját (pl. álnevesített formáját) Előfizető 
maga választja meg. Adatfeldolgozóként cégünk az adatokhoz kapcsolódóan a tárolás és 
mentés technikai műveletét biztosítja, a további adatkezelési műveleteket az Adatkezelő 
végzi. 

(2) A tárhelyre feltöltött fájlokat FTP kapcsolaton keresztül lehet elérni kliens 
programokkal. Javasoljuk biztonságos kliens program választását a csatlakozásra. 

(3) Szerverek elhelyezése: a tárhelyeket kiszolgáló szervereken lévő adatokhoz kizárólag 
cégünk rendszergazdái férnek hozzá. A szerverek fizikailag cégünk telephelyén, a Magyar 
Telekom Nyrt-től vagy a HMX Hungarian Media Exchange Kft-től bérelt szerverteremben 
kerülnek elhelyezésre. 

(4) A tárhelyre feltöltött adatokról rendszeres biztonsági mentést készítünk, amely 
díjmentesen igényelhető az Externet ügyfélszolgálatán. Ez abban az esetben lehet 
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hasznos, ha az adatkezelőnek az adatok visszaállítására van szüksége. Az adatmentések 
korlátozott ideig érhetők el, azonban felhívjuk a figyelmet az Általános Szerződési 
Feltételeinkben is szereplő kitételre, mely szerint a mentésre vonatkozóan garanciát, 
vagy az adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A GDPR értelmében az 
adatkezelő felelőssége a visszaállíthatóság biztosítása. Előfizetőinknek javasoljuk a 
szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközre történő mentését. 

(5) Tárhelyre telepített programok biztonsági rései: az Előfizető a saját választása 
szerinti weboldal programkódot tölti fel a tárhelyre. Ezeknek a programkódoknak a 
rendszeres, naprakész frissítése kritikus fontosságú az adatvédelem szempontjából, 
ugyanis a biztonsági réseken keresztül illetéktelenek hozzáférhetnek a tárhelyre feltöltött 
adatokhoz. Fontos, hogy ilyenkor nem a weboldal technikai működését biztosító szervert 
törik fel, hanem a weboldal biztonsági réseit kihasználva az adott tárhelyen található 
weboldal fájljaihoz és azon keresztül az adatbázisához férnek hozzá. Különösen fontos az 
ún. nyílt forráskódú rendszerek (pl. Joomla, WordPress) vagy az azokhoz telepített 
bővítmények frissítése, mivel ezekben a kódokban bárki kereshet és találhat biztonsági 
rést. Ezeket a réseket a nyílt forráskódú keretrendszer fejlesztői általában javítják, de a 
tárhelyen található programkód frissítése az Előfizető feladata. Elavult program vagy 
bővítmény használata nem javasolt, ugyanis a biztonsági réseket robot programok 
segítségével kihasználhatják a weboldal feltörésére.  

(6) Titkosított, https:// elérés: a weboldal a böngészőkben a http:// elérés mellett 
https:// protokollal is elérhető. Utóbbi lényegében egy titkosított csatornát jelent a 
böngésző és a webszerver között. A https:// protokoll aktiválásához szükség van egy SSL 
kulcsra. Ilyen kulcsot egyrészt díjmentesen tudunk biztosítani Ügyfeleink részére az 
Internet Security Research Group által (let’s encrypt), vagy lehetőség van külső 
szolgáltatók által kiállított SSL tanúsítvány használatára is (Digicert, Comodo stb…) 
Mindazonáltal fenntartjuk a jogot a díjmentes szolgáltatás feltételeinek 
megváltoztatására, és nem vállalunk felelősséget a továbbadott szolgáltatással 
kapcsolatban felmerülő hibákért. A díjmentes kulcs és a szolgáltatás az Externet 
ügyfélszolgálatán kérhető. A tárhelyre telepített programkódban szükséges 
módosításokat végrehajtani a https használatához.  

8.3. Elektronikus levelezés szolgáltatás esetén speciális adatbiztonsági 
szabályok 

(1)  A regisztrált domain nevekhez illetve az Externet által biztosított domain 
végződésekkel igénybe vehető email szolgáltatás. Az email címekhez a postafiók 
létrehozása során megadott jelszóval lehet hozzáférni. Javasoljuk a jelszó rendszeres 
időközönként történő megváltoztatását. 

(2) az email címekre érkező levelek - bekapcsolt szűrés esetén - ellenőrzésen esnek át. A 
szűrés pontszám alapú rendszerben történik, a ponthatárok a Postafiók beállításai között 
változtathatók. A megfelelő védelem érdekében erősen javasolt csak az ismerős 
feladóktól érkező levelek és mellékletek megnyitása, és a bizonytalan forrásból származó 
levelek és mellékletek törlése, mert utóbbiak tartalmazhatnak olyan vírust, amelyet az 
általunk is használt nagyvállalati rendszerek (Cloudmark, Clamav) még nem érzékelnek. 
A szűrők nem elemzik, nem tárolják, nem továbbítják a levelek tartalmát, csak az ismert 
és heurisztikus minták alapján keres bennük vírus és spamgyanús mintákat. 
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(3) levelező program (pl. Outlook, Thunderbird) használata esetén elérhető titkosított 
csatlakozási mód a kliens és a szerver között. Javasolt a beállítások során ezt igénybe 
venni. Cégünk a levelek elérésére a http://webmail.externet.hu címen biztosít webes 
kapcsolattal lehetőséget. 

(4) A postafiók törlésével, azaz a szolgáltatás megszűnésével a fiók minden adata és a 
postafiók teljes tartalma elvész. 

(5) Amennyiben a felhasználó véglegesen törli a fiókjából a leveleit és a postafiók teljes 
tartalma elvész. 

8.4. Domain regisztráció esetén speciális adatbiztonsági szabályok 

(1) Domain adattovábbítás, adatfeldolgozás. A domain regisztrációs tevékenység során 
Szolgáltató a domain regisztrációjának céljából a domain igénylők alábbi adatait 
továbbítja a domain végződéstől függően az alábbi nyilvántartó szervezeteknek:  

.hu domain vagy .hu második szintű közdomain:  

 .hu domain vagy .hu második szintű közdomain: 
o Domain nyilvántartó: Internet Szolgáltatók Tanácsa (1132 Budapest, Victor 

Hugo u. 18-22.)  
o Domain regisztrációs szabályzat: 

http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html  
o Adatkezelési szabályzat: 

http://www.domain.hu/domain/egyeb/adatkezelesi-szab.pdf 
o Továbbított adatok: Előfizető teljes neve, személyi ig. szám, telefonszám, 

postázási adatok 
o Whois információ: a www.domain.hu címen nem magánszemély igénylő 

esetén a név, postázási adat és telefonszám lekérdezhető, magánszemély 
igénylő adata nem 

 Külföldi domain: 
o Domain nyilvántartó: Euromarknet Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 

48.) 
o Adatkezelési szabályzat: https://www.024reg.com/terms/ 
o Továbbított adatok: Előfizető teljes neve, postázási adatok 
o Whois információ: az igénylő neve, postázási adata, telefonszáma és email 

címe lekérdezhető 
 

9. A HATÓSÁG KÖZREMŰKÖDÉS AZ ELEKTRONIKUS ADAT 
IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES HOZZÁFÉRHETLENNÉ TÉTELÉBEN  

(1)A Hatóság a büntetőeljárásról szóló törvény alapján, illetve az egyéb törvényben 
meghatározottak alapján szervezi és ellenőrzi a büntetőügyben a bíróság által elrendelt 
elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását, 
továbbá a külön törvényben meghatározott hatóság által elrendelt elektronikus adat 
hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását. 

(2) A bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott hatóság elektronikus úton 
megküldött értesítése alapján a Hatóság a bíróság elektronikus adat ideiglenes vagy 
végleges hozzáférhetetlenné tételéről szóló rendelkezését, illetve a külön törvényben 
meghatározott hatóság elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételéről szóló 
rendelkezését kizárólag elektronikus úton közli a hozzáférést biztosító elektronikus 
hírközlési szolgáltatókkal. 
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(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladat végrehajtása érdekében 
működteti a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (a 
továbbiakban: KEHTA), és a működtetés céljából feldolgozza az oda bevitt adatokat. A 
KEHTA adatai nem nyilvánosak, azokba 

a) a bíróság által elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétel esetén a 
bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság és az Országgyűlés illetékes bizottságának a 
tagjai, 
b) a külön törvényben meghatározott hatóság által elrendelt hozzáférhetetlenné tétel 
esetén a külön törvényben meghatározott hatóság, a bíróság, az ügyész, a nyomozó 
hatóság és az Országgyűlés illetékes bizottságának a tagjai 

tekinthetnek be. 

(4) A bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott hatóság elektronikus úton 
megküldött értesítése alapján a Hatóság a KEHTA-ban rögzíti 

a) az eljáró bíróság, a külön törvényben meghatározott hatóság megnevezését és a 
határozat számát, 
b) az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a 
megakadályozás megszüntetéséről szóló rendelkezést, 
c) az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat. 

(5) A Hatóság a hiányosan megküldött értesítéssel kapcsolatosan az adatok pótlása 
érdekében a bíróságot, illetve a külön törvényben meghatározott hatóságot elektronikus 
úton megkeresi, továbbá jelzi a bíróságnak, illetve a külön törvényben meghatározott 
hatóságnak, ha a rendelkezés elektronikus hírközlési szolgáltatók általi végrehajtása a 
megadott adattartalommal kétséges lehet. 

Rendelkezés az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés 
végleges megakadályozásával történő végrehajtásáról és annak megszüntetéséről 69/A.  
§ (1) A  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az  ügyészség indítványára – az  
iratok alapján  – az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének 
végrehajtását az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával 
rendeli el, ha 

a) a tárhelyszolgáltató a 324. § (3) bekezdése alapján kiszabott pénzbírság ellenére nem 
teljesíti a kötelezettséget, 
b) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét gyermekpornográfia (Btk. 
204. §) megvalósulása miatt rendelte el, és a  tárhelyszolgáltató kötelezettségének nem 
tesz eleget, a  pénzbírság kiszabására tekintet nélkül haladéktalanul, 
c) az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan a  külföldi 
hatóság jogsegély iránti megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc 
napon belül nem vezetett eredményre. 

(2) Az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a  
hozzáférés végleges megakadályozásával történő elrendelése tárgyában hozott 
határozattal szemben az  ügyészség a  határozat közlésétől, az  elektronikus adat feletti 
rendelkezésre jogosult a  határozat közlésétől – ideértve a  Be. 135.  § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti hirdetményi úton történő kézbesítést is – számított nyolc napon belül 
fellebbezhet. 

(3) A  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból, az  ügyészség indítványára vagy a  
tárhelyszolgáltató kérelmére az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 
végrehajtásának a  hozzáférés végleges megakadályozásával történő végrehajtását 
megszünteti, ha 
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a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat végleges eltávolítására vonatkozó 
kötelezettségét, 
b) az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult az elektronikus adatot eltávolítja. 

KEHTA 

 (1) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók 
kötelesek a KEHTA-hoz csatlakozni abból a célból, hogy a bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott 
hatóság elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás megszüntetéséről 
rendelkező határozatainak eleget tegyenek, illetve a végrehajtást a hozzáférhetetlenné tett adatra irányuló 
keresés eredményeként talált vagy a tárolt változat elérhetőségének nem biztosításával elősegítsék. 

(2) Mentesül a KEHTA-hoz való csatlakozási kötelezettség alól az a nyilvános internethozzáférés-szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató, amely kizárólag olyan más elektronikus hírközlési szolgáltatón keresztül csatlakozik a 
Budapesti Adatkicserélő Központhoz (BIX) és a nemzetközi adatkicserélő központokhoz, amely szolgáltató már 
csatlakozott a KEHTA-hoz. 

(3) A KEHTA és a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók, illetve a kereső- és gyorsítótár-
szolgáltatók közötti adatcsere elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolat útján történik. A bíróság, illetve 
a külön törvényben meghatározott hatóság és a Hatóság közötti elektronikus kapcsolattartás biztonságos 
kézbesítési szolgáltatás útján történik. 

(4) A Hatóság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a kereső- és gyorsítótár-
szolgáltató kérésére - a rendelkezésére álló technikai lehetőségekhez képest - közreműködik a határozatok 
végrehajtásához szükséges technikai környezet biztosításában. 

(5) Ha a Hatóság az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében a (4) bekezdés 
szerint közreműködik, az érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval és a kereső- és 
gyorsítótár-szolgáltatóval közigazgatási szerződést köt. A közreműködés keretében a Hatóság a közigazgatási 
szerződésben meghatározott módon és feltételekkel hozzáférést biztosít az érintett hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a kereső- és gyorsítótár-szolgáltató részére olyan technikai 
segítségnyújtó rendszerhez, amely műszaki jellemzőinél fogva alkalmas a hozzáférhetetlenné tétel 
megvalósítására. 

(6) A Magyarország területén található adatkicserélő központok, így különösen a Budapest Internet Exchange 
(BIX) kötelesek közreműködni az e § szerinti intézkedések végrehajtásában. 

(7) A Hatóság ajánlást adhat ki az e § szerinti hozzáférhetetlenné tételi kötelezettség teljesítésének módjára 
vonatkozó legjobb gyakorlatokról, illetve felhasználói segítséget nyújt a bíróság, a hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótárszolgáltatók számára a KEHTA kezeléséhez. 

10. BŰNÜLDÖZÉSI, NEMZETBIZTONSÁGI ÉS HONVÉDELMI CÉLÚ 
ADATMEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG  

Az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, illetve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás szolgáltatója - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult bíróság, 
ügyészség, nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv törvényben 
meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelemre történő 
adatszolgáltatás érdekében - megőrzi az elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizető, 
illetve felhasználó általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató által előállított vagy kezelt alábbi 
adatokat: 

A Szolgáltató - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, 
ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott 
feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás 
érdekében -megőrzi az elektronikus hírközlési szolgáltatás Előfizető, illetve felhasználó 
általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtásával összefüggésben a Szolgáltató által előállított, vagy kezelt alábbi adatokat: 

a)helyhez kötött telefon-, vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési 
szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek 
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kombinációja esetén az Előfizető születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy 
székhelye,  számlázási  címe,  számlaszáma,  Előfizető  anyja  születési  neve,  Előfizető  
születési  helye  és  ideje,  illetve  a korlátozottan cselekvőképes Előfizető törvényes 
képviselőjének ezen adatai, Üzleti Előfizető esetén cégjegyzékszám és pénzforgalmi 
számlaszáma; 
b)helyhez kötött telefon-, vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési 
szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési  szolgáltatás,  illetve  ezek  
kombinációja  esetén  az  Előfizetői,  felhasználói  végberendezés,  vagy  Előfizetői 
hozzáférési  pont  hívószáma,  vagy  egyéb,az  Előfizető,  felhasználó  egyedi  
azonosításához  szükséges -az  Előfizetői szerződésben rögzített, vagy a Szolgáltató által 
egyéb módon az Előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt -állandó műszaki -technikai 
azonosítók; 
c)helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, 
illetve ezek kombinációja esetén az Előfizetői, felhasználói végberendezés vagy Előfizetői 
hozzáférési pont létesítési címe és típusa; 
d)helyhez kötött telefon-, vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési 
szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési  szolgáltatás,  illetve  ezek  
kombinációja  esetén  a  kommunikációban  részt  vevő  Előfizetők,  felhasználók 
hívószámai,  egyedi  műszaki-technikai  azonosítói,  felhasználói  azonosítói,  az  igénybe  
vettelektronikus  hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró 
időpontja; 
e)helyhez  kötött  telefon-,  vagy  mobil  rádiótelefon  szolgáltatás,  illetve  ezek  
kombinációja  igénybevételénél  alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén 
ahívásfelépítésben részt vevő köztes Előfizetői vagy felhasználói hívószámok; 
f)internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek 
kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra 
vonatkozóan a d) pont szerinti adatok; 
g)internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, 
illetve ezek kombinációja esetén azelektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a 
szolgáltatás Előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró 
időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám; 
h)internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, 
illetve ezek kombinációja során az Előfizetők,  felhasználók  egyedi  műszaki-technikai  
azonosítóinak  az  elektronikus  hírközlési  Szolgáltató  általi  bármely átalakításának 
követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám) (Eht. 159/A. § (1)). 

A Szolgáltató a fenti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az a-
c)pontjaszerinti adatokat az Előfizetői szerződés megszűnését követő, a d)-
hpontjaibanmeghatározott adatokat azok keletkezését követő egy évig őrzi meg.  

A jelen pont szerinti megőrzési kötelezettség kiterjed a sikertelen hívások során 
előállított, vagy kezelt adatokra is, melyek megőrzési ideje az adatok keletkezését követő 
fél év. (Eht. 159/A. § (3)) 

 (2) Az (1) bekezdésben előírt adatmegőrzési és adatszolgáltatási kötelezettség a 
sikertelen hívások során előállított vagy kezelt (1) bekezdés szerinti adatokra is kiterjed. 

(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése érdekében az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokat az 
előfizetői szerződés megszűnését követő, a d)-k) pontjaiban meghatározott adatokat 
azok keletkezését követő egy évig, a (2) bekezdés szerinti adatokat azok keletkezését 
követő fél évig köteles megőrizni. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatások teljesítésekor az adatkérés 
jogszerűségéért az ügyben eljáró, adatkérésre felhatalmazott szerv a felelős. Az 
elektronikus hírközlési szolgáltató az (1) bekezdés szerint tárolt adatok, továbbá az (1) 
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bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljes körűségéért, minőségéért és időszerűségéért 
felelős. 

(5) Az (1) bekezdés alapján adatmegőrzésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltató 
az adatmegőrzés feladatával kizárólag abban az esetben bízhat meg adatfeldolgozóként 
más vállalkozást, illetve a megőrzött adatokat kizárólag abban az esetben tárolhatja az 
Európai Gazdasági Térség más tagállamában, ha a megőrzött adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében az adatfeldolgozóval kötött adatmegőrzési szerződés tartalmazza az (1)-(2) 
bekezdés szerinti adatkérésekre vonatkozó hazai titokvédelmi, minősítettadat-védelmi 
szabályoknak megfelelő biztonsági és hozzáférési követelményeket. Az elektronikus 
hírközlési szolgáltató a megőrzött adatokat nem tárolhatja olyan ország területén, illetve 
az adatmegőrzés feladatával nem bízhat meg olyan országbeli adatfeldolgozót, amely 
ország az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama. 

(6) E § alkalmazásában kommunikáció valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás 
révén megvalósított információcsere vagy információtovábbítás véges számú felek 
között, amely magában foglalja a sikertelen hívásokat. E pont alkalmazásában a 
kommunikáció nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
műsorterjesztési szolgáltatás részeként a nyilvánosságnak továbbított információt, 
kivéve, ha az információ az azt átvevő, azonosítható előfizetőhöz vagy felhasználóhoz 
kapcsolható. 

(7) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult szervezetek évente statisztikát 
kötelesek készíteni és az Európai Bizottság részére eljuttatni. A statisztikának a 
következőket kell tartalmaznia: 

a) azokat az eseteket, amelyekben a szolgáltató e § alapján az illetékes hatóságok 
számára adatot szolgáltatott, 
b) e pont szerinti adatok megőrzése időpontját és azon időpont között eltelt időt, amikor 
az illetékes hatóság az adatok továbbítását kérte, 
c) azokat az esetek, amelyekben a szolgáltató az adatok iránti kérelmeket nem tudta 
teljesíteni. 

Adat 
megnevezése 

Az 
adatkezelő 
és jogcíme 

Az adatkezelés célja 
Adatkezelés 

kategória 
Címzettek 
kategória 

Harmadik 
orsz. 

Történő 
továbbítás 

Adattörlésre 
előírányzott 

határidő 

az előfizető neve 
(cégszerű 

megnevezése), 
címe (lakóhely, 

tartózkodási hely, 
székhely) 

a) Eszr 

b)Eht. 157. § 
(10); Eht. 

159/A § (1)a) 

c)Számviteli tv. 

d)Érintett 
hozzájárulása 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

c)Számviteli törvény 
szerinti bizonylat 

kiállítása és megőrzése 

d)Tudakozói és 
telefonkönyvi 

megjelentetés az 
Előfizető rendelkezése 

alapján 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 

c)Adattal 
összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 

a természetes 
személy  előfizető 

esetén az 
Előfizető  születési 

neve, anyja 
születési neve, 

születési helye és 

a) Eszr 

b)Eht. 157. § 
(10); Eht. 

159/A § (1)a) 

c)Számviteli tv 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

c)Számviteli törvény 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
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ideje szerinti bizonylat 
kiállítása és megőrzése 

év/elévülés 

c)Adattal 
összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 

Korlátozottan 
cselekvőképes 
természetes 

személy esetén a 
törvényes 

képviselő neve, 
lakóhelye 

(tartózkodási 
helye), leánykori 
neve, anyja neve, 
születési helye és 

ideje is; 

a) Eszr 

b)Eht. 157. § 
(10); Eht. 

159/A § (1)a) 

c)Számviteli tv 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

c)Számviteli törvény 
szerinti bizonylat 

kiállítása és megőrzése 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

képviselő nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 

c)Adattal 
összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 

az előfizető 
számlázási címe 

(amennyiben eltér 
a 

lakhelytől/tartózk
odási helytől), 

a) Eszr 

b)Eht. 157. § 
(10); Eht. 

159/A § (1)a) 

c)Számviteli tv 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

c)Számviteli törvény 
szerinti bizonylat 

kiállítása és megőrzése 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 

c)Adattal 
összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 

az előfizető 
személyi 

igazolvány száma 

az előfizető 
hozzájárulása 

az előfizetői szerződés 
alapján igénybe vett 

szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és 

beszedése, illetve a 
hírközlési szolgáltatás 

elérhetővé tétele, 
valamint az előfizetői 
szerződés figyelemmel 

kísérése 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

előfizető nincs 

adattal 
összefüggésben 
eredő igények 

elévüléséig, mely 
az adótörvények 

alapján 8 év 

az előfizetői 
hozzáférési pont 
létesítési címe 

(amennyiben eltér 
a 

lakhelytől/tartózk
odási vagy a 
székhelytől) 

a) Eszr 

b)Eht. 157. § 
(10); Eht. 

159/A § (1)a) 

c)Számviteli tv 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése, 

szolgáltatás elérhetővé 
tétele az előfizetői 

szerződés figyelemmel 
kísérése a szerződésszerű 

teljesítés érdekében, 
hibaelhárítás, 
karbantartás 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

c)Számviteli törvény 
szerinti bizonylat 

kiállítása és megőrzése  

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 

c)Adattal 
összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 
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előfizető e-mail 
címe(i) 

az előfizető 
hozzájárulása 

a szolgáltatás elérhetővé 
tétele, az előfizetői 

szerződés teljesítésének 
az elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az 

előfizetői szerződés 
szerződésszerű teljesítése 

érdekében történő 
figyelemmel kísérése 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

előfizető nincs 

hozzájárulás 
visszavonásáig, 

illetve a szerződés 
megszűnéséig 

kapcsolattartó 
személy neve és 

telefonszáma 
(nem természetse 
előfizető esetén) 

a 
kapcsolattartó 

személy 
hozzájárulása 

az előfizetői szerződés 
teljesítésének az 

elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az 

előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése a 

szerződésszerű teljesítés 
érdekében 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló nem 
természetes 
előfizető által 
megnevezett 
kapcsolattartó 

személy, 

kapcsolattartó nincs 

hozzájárulás 
visszavonásáig, 

illetve a szerződés 
megszűnéséig 

Az Előfizető 
aláírása 

írásos 
szerződés 

esetében a Ptk 
előírásai 

alapján jogos 
üzleti elvárás, 

nem írásos 
szerződés 
esetében 
Előfizető 

hozzájárulása 

Az előfizetői szerződés 
létrejötte érdekében, 

illetve az érvényessége 
alatt tett előfizetői 

nyilatkozatok, illetve 
jogcselekmények 

érvényességének az 
ellenőrzése a szerződés 

megszűnéséig, 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

hozzájárulás 
visszavonásáig, 

illetve a szerződés 
megszűnéséig 

Nem természetes 
személy Előfizető 

esetén az 
alkalmazott (tag) 
neve (amennyiben 

a létesítést az 
Előfizető az 

alkalmazott/tag 
által használt 

helyiségbe kéri 

Az 
alkalmazott/tag 
hozzájárulása 

Az előfizetői szerződés 
teljesítésének az 

elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az 

előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló nem 
természetes 
előfizető álatl 
megnevezett 
felhasználó, 

alklamazott 
tag 

nincs 

hozzájárulás 
visszavonásáig, 

illetve a szerződés 
megszűnéséig 

az Internet 
hozzáférési 
szolgáltatás 
nyújtásához 
szükséges 
távbeszélő 

állomás száma 
vagy a 

szolgáltatás 
azonosítója 

a) Eht. 157. § 
(2) bekezdés b) 

pontja  

b) 159/A. § 
(1)b és 157. § 
(10) bekezdés 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 

 

az Internet 
hozzáférési 
szolgáltatás 
nyújtásához 
szükséges 
távbeszélő 

állomás típusa 
illetve jellege 

(analóg/ISDN/hel
yhez kötött 

alkalmazású GSM 
alapú, illetve 

ikerállomás/fővon
al) 

a) Eht. 157. § 
(2) bekezdés b) 

pontja  

b) 159/A. § 
(1)b és 157. § 
(10) bekezdés 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 
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az elszámolási 
időszakban 

elszámolható 
összes egység 

száma 

a) Eht. 157. § 
(2) d); 

b)Eht. 157. § 
(10); 

c)Számviteli tv 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelmmel kísérése, 

szolgáltatás elérhetővé 
tétele az előfizetői 

szerződés figyelemmel 
kísérése a szerződésszerű 

teljesítés érdekében, 
hibaelhárítás, 
karbantartás 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

c)Számviteli törvény 
szerinti bizonylat 

kiállítása és megőrzése 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 
követő 1év 

b)Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 

c)Adattal 
összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 

 

a forgalom vagy 
egyéb szolgáltatás 

típusa kezdő 
időpontja és 
időtartama, 

továbbá a letöltött 
és/vagy feltöltött 
adat terjedelme 

valamint a 
szolgáltatás során 

alkalmazott IP 
azonosítók 

a)Eht. 157. § 
(2) bekezdés f) 
pontja illetve 
157. §. (8) 
bekezdés 

b)Számviteli tv 

a) az előfizetői szerződés 
alapján igénybe vett 

szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és 

beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés 

érdekében 

b)Számviteli törvény 
szerinti bizonylat 

kiállítása és megőrzése 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Szerződés 
megszűnését 

követő 1 
év/elévülés 

b)Adattal 
összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 

 

a díjfizetéssel és a 
díjtartozással 

összefüggő adatok 

Eht. 157. § (2) 
bekezdés h) 
pontja illetve 
157. §. (8) 
bekezdés 

az előfizetői szerződés 
alapján igénybe vett 

szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és 

beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés 

érdekében 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

adattal 
összefüggésben 
eredő igények 

elévüléséig, mely 
az adótörvények 

alapján 8 év 

A hívás vagy 
egyéb szolgáltatás 

dátuma 

Eht. 157. § (2) 
bekezdés g) 
pontja illetve 
157. §. (8) 
bekezdés 

az előfizetői szerződés 
alapján igénybe vett 

szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és 

beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés 

érdekében 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

adattal 
összefüggésben 
eredő igények 

elévüléséig, mely 
az adótörvények 

alapján 8 év 

a tartozás 
hátrahagyása 

esetén az 
előfizetői 
szerződés 

felmondásának 
eseményei 

Eht. 157. § (2) 
bekezdés i) 

pontja illetve 
157. §. (8) 
bekezdés 

az előfizetői szerződés 
alapján igénybe vett 

szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és 

beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés 

érdekében 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

adattal 
összefüggésben 
eredő igények 

elévüléséig, mely 
az adótörvények 

alapján 8 év 

Előfizető 
hozzájárulása 

szerinti 
szermélyes adatok 

2/2015 NMHH 
Elnöki rendelet 

11 § 
nyilatkozatok -

előfizető 
hozzájárulása 

tudományos, 
közvélemény vagy 

piackutatás, valamint 
direktmarketing 

tevékenység folytatása 
céljából 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

az előfizető 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 

illetve a szerződés 
megszűnéséig. 
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közös 
adatállománnyal  

kapcsolatos 
adatkezeléshez 
jogszabályban 
előírt adatok 

Eht. 158. § 

szolgáltatás elérhetővé 
tétele, az előfizetői 

szerződés teljesítésének 
az elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az 

előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése a 

szerződésszerű teljesítés 
érdekében 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

A közös 
adatállományba 
kerülést kiváltó 

eseményt követő 
1év, vagy elévülés, 

illetve előfizető 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, a 

szerződés 
megszűnéséig. 

Előfizető neve, e-
mail címe lakcíme, 
nem természetes 
személy előfizető 

esetén a nem 
természetes 

személy neve, 
székhelye/telephel

ye, használó(k) 
neve, email-címe 

Az EHT 160. és 
161. §.és 
előfizetői 

hozzájárulás, 
2/2015 NMHH 

elnöki rend. 32. 
§ 

Elektronikus címtár 
létrehozatala és 

működtetése céljából 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

az előfizető 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 

illetve a szerződés 
megszűnéséig. 

Ügyfélszolgálaton 
lefolytatott 

beszélgetések 
rögzítése hiba és 
panasz bejelentés 

esetén                   
a) az előfizető 
értesítési címét 

vagy más 
azonosítóját; 

b) az előfizetői 
hívószámot vagy 
más azonosítót; 
c) a hibajelenség 
leírását; pamnasz 

leírását 
d) a 

hibabejelentés/pa
naszbejelntés 
időpontját (év, 

hónap, nap, óra); 
e) a hiba okának 
behatárolására 

tett 
intézkedéseket és 
azok eredményét; 

f) a hiba okát; 
g) a hiba/panasz 

elhárításának 
módját és 

időpontját (év, 
hónap, nap, óra), 

eredményét 
(eredménytelensé

gét és annak 
okát); 

h) az előfizető 
értesítésének 

módját és 
időpontját, ezen 

belül is különösen 
az előfizető 

bejelentésének 
visszaigazolásáról, 

valamint a g) 
pontban 

foglaltakról 
történő 

értesítések 
módját és 
időpontját. 

Fgyv tv. 17 §. 
és Eht. 141. §, 

a szolgáltatás elérhetővé 
tétele az előfizetői 

szerződés figyelemmel 
kísérése a szerződésszerű 

teljesítés érdekében, 
hibaelhárítás, 

karbantartás/a szerződés 
megszűnéséig, illetve a 
Fgyv Tv és az Eht ban 

előírt ideig 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

szerződés 
megszűnése illetve 
a Fgyv Tv 17. §, 
valamint az Eht. 

141. § előírt 
elévülési 

időtartamig 
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Vezetékes és 
nomadikus 

telefonszolgáltatás 
esetén a 

számhordozást 
kérő természetese 

személy 
azonosításához 
szükséges, az 

alábbi okiratokban 
foglalt adatok: 

a)magyyar 
állampolgár 

személyazonosító 
igazolvány, mely 

alapján az 
Előfizetői 

szerződéskor 
magát 

azonosította  

2/2012 NMHH 
rendelet 5 . §  

Amennyiben a 
számhordozási eljárásban 

az Externet az átvevő 
szolgáltató, a 

számhordozást kérő 
természetes személy 

azonosítása 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs Egyszeri azonosítás 

Vezetékes és 
nomdikus 

telefonszolgáltatás 
esetén a hívó és 

hívottszámok 

a)Eht. 157. § 
(2) bekezdés e) 

pontja 

b)Eht. 159/A. § 
(1) bekezdés d) 
pontja és Eht. 

157 § (10) 

c)Számviteli tv 

a)az előfizetői szerződés 
alapján igénybe vett 

szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és 

beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés 

érdekében 

b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) Az adott 
számlakövetelés 

elévülése 

b) A szerződés 
megszűnését 
követő 1 év 

összefüggésben 
eredő igények 
elévüléséig, a 

szerződés 
megszűnését 
követő 8 év 

Vezetékes és 
nomdikus 

telefonszolgáltatás 
hívásáirányítása 

esetén a 
hívásfelépítésben 

résztvevő 
Előfizetői számok 

Eht. 159./A § 
(1)  

 

 Hatósági 
adatszolgáltatás 

szerződéses 
jogviszonyban 

álló 
természetes 
előfizetők, 

nincsen nincs 

a) A szerződés 
megszűnését 
követő 1 év 

 

 

Budapest, 2018.05.26. 


