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KIVONAT
az EXTERNET Tetekommunikacios es Internet Szolgaltato Nyilvanosan Mukodo
Reszvenytarsasag Jnternet szolgaltatasok" Altalanos Szerzodes Felteteleinek

2014. augusztus 1. napjaval hatalyba lepo modositasairol

A Tarsasag Jnternet szolgaltatasok" Altalanos Szerzodes Feltetelei m6dositasat kezdemenyezte
2014. marcius 12. napjan. A modositas hatalyba lepesenek tervezett datuma 2014. majus 1. napja
volt. A modositas hivatalos kezdemenyezeset kovetGen a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag
CM/2402-4/2014. szamu vegzesevel kotelezte a Szolgaltatot, hogy a 2014. marcius 12-en
kezdemenyezett modositas hatalyba lepeset megetozoen modositsa Jnternet szolgaltatasok"
Altalanos Szerzddes Felteteleit annak 4.1.4., 9.3.8. es 14.2.6. pontjai tekinteteben. A modositas
hivatalos kezdemenyezeset kovetoen a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag CM/7771-7/2014.
szamu vegzesevel kotelezte a Szolgaltatot, hogy a 2014. marcius 12-en kezdemenyezett modositas
hatalyba lepeset megel6zoen m6dositsa Jnternet szolgaltatasok" Altalanos Szerz6des Felteteleit
annak 6.1. pontja tekinteteben.

Az elozo bekezdesben hivatkozott kotelezeseknek valo megfeleles es a 2014. marcius 12-en
kezdemenyezett modositasok fennakadasmentes vegrehajtasa vegett a Szolgaltato akkent
rendelkezik, hogy a 2014. marcius 12-en kelt alapmodositasait a jelen kivonatban hivatkozott
elso- es masodik kiegeszito modositasokkal egyetemben, azaz egy altalanos szerzodesi
feltetelek modositasi eljarasban hajtja vegre. A kiegeszito modositasokkal nem erintett
alapmodositasokat a Szolgaltato valtozatlan tartalommal fenntartja, azzal, hogy mind az
alapmodositasok, mind a kiegeszito modositasok hatalyba lepesenek napja egyontetuen 2014.
augusztus 1.

A m6dositasra a jelenleg hatalyos Altalanos Szerzodes Feltetelek 9.2.1 pontja ad Iehet6seget, a
jogszabalyi kornyezettel va!6 harmonizalas es a hatosagi iranymutatasoknak tOrtenO megfeleles
(2013. evi V. tOrveny a Polgari Torvenykonyvrol, CM/2402-4/2014. sz. NMHH vegzes, CM/7771-
7/2014. sz. NMHH vegzes) vegett.

I. Az Jnternet szolgaltatasok" ASZF modositott rendelkezeseinek kivonata

1.1. 2014. marcius 12-en kezdemenyezett alapmodositasok:

t6rzssz6veg 2.1.2. pont: szerzodeskotes megtagadasanak esetkore pontositasra kerult
torzsszoveg 2.1.5.2. pont: elnevezesbeli pontositasokon tul a szolgaltatasi teruletek Xpress ADSL
szolgaltatas megszCinesere es Szelessavu kabel internet szolgaltatas bevezetesere tekintettel
modosultak
torzsszoveg 3.1.1. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas hivatkozasra kerult
torzsszoveg 3.2. pont: elnevezesbeli pontositasokon tul a szolgaltatasi teruletek Xpress ADSL
szolgaltatas megszunesere es Szelessavu kabel internet szolgaltatas bevezetesere tekintettel
modosultak
torzsszoveg 3.5. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas tekinteteben Szolgaltat6 felelossegi
hatara meghatarozasra kerult
torzsszoveg 4.1.1.1. pont: Xpress ADSL szolgaltatas egyedi celertekei torlesre kerultek
torzsszoveg 4.1.1.7. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas egyedi celertekei megadasra
kerultek
torzsszoveg 4.1.4. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas tekinteteben a nalozat rendelkezesre
allasa megadasra kerult
torzsszoveg 6.1. pont: elavult telefonszam-hivatkozas torlesre kerult
torzsszoveg 7.1.2. pont: teljesitesi modok kozott bankkartyas vasarlas kifejezetten hivatkozasra kerult
torzsszoveg 7.2. pont: uzleti/intezmenyi elofizetok tekinteteben behajtasi koltsegatalany bevezetesre
kerult
torzsszoveg 9.2.3.1. pont: Xpress ADSL hivatkozas torlesre kerult
torzsszoveg 9.3.2. pont: athelyezesi eljarasra vonatkozo egyes eloirasok m6dositasra kerultek
torzsszoveg 9.3.8. pont: modembiztositas feltetelei es leszerelesbftl eredo esetleges kotelezettsegek
pontositasra kerultek
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torzsszoveg 10.2.9. pont: adatvedelmi felelos szemelye valtozott
torzsszoveg 12.3.1. pont: Xpress ADSL hivatkozas tbrlesre kerult
torzsszoveg 12.3.2. pont: Xpress ADSL hivatkozas torlesre kerult
tbrzsszoveg 12.4.1. pont: Xpress ADSL hivatkozas tbrlesre kerult
torzsszoveg 14.1. pont: egyedi elOfizetOi szerzOdes elnevezese pontositasra kerult
torzsszoveg 14.2.6. pont: globalis DNS hasznalatanak mikentje hivatkozasra kerult
tOrzsszOveg 14.2.7. pont: Stvitt adattartalomert va!6 felelfisseg kOreben karatalany bevezetesre kerult
tbrzsszoveg 16.2.1. pont: ASZF modositasanak es hatalybalepesenek datuma megadasra kerult
torzsszoveg 17. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas definicioja megadasra kerult
I. sz. melleklet I. pont: globalis SMTP korlatozas tekinteteben ertesites modja meghatarozasra kerult
I. sz. melleklet IV.1. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas esetere az Internethez csatlakozas
modja meghatarozasra keriil
I. sz. melleklet IV.1. pont: elnevezesbeli pontositasokon tul a szolgaltatasi teruletek Xpress ADSL
szolgaltatas megsziines6re es Szelessavu kabel internet szolgaltatas bevezetesere tekintettel
modosultak
I. sz. melleklet IV.3.1.4. pont: Xpress ADSL hivatkozas torlesre kerult
I. sz. melleklet IV.5.1.3. pont: savszelesseg meghatarozasa pontositasra kerult
I. sz. melleklet IV.8. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas muszaki leirasa beemelesre kerult
II. sz. melleklet 2.2.1. pont: berelt vonalas internet belepesi dijanak meghatarozasa egyszerusit6sre
kerult
II. sz. melleklet 2.2.2. pont: behajtassal kapcsolatos adminisztracios dij kapcsan hivatkozasra kerult a
behajtasi koltsegatalany
II. sz. melleklet 2.3. pont: kivezetett domain szolgaltatasokhoz kapcsolodo dijszabas tbrlesre kerult
II. sz. melleklet 2.4. pont: elektronikus levelezesi szolgaltatascsomagok tartalma modositasra kerult
II. sz. melleklet 2.5. pont: web-hoszting szolgaltatascsomagok tartalma modositasra kerult
II. sz. melleklet 2.7. pont: berlet vonalas internet szolgaltatascsomagok es azok tartalma modositasra
kerult
II. sz. melleklet 2.8. pont: ADSL internet hozzaferes szolgaltatascsomagok tartalma modositasra
kerult, Invitel szolgaltatasi teruleten Tango szolgaltatascsomag tekinteteben dijszabas
meghatarozasra kerult, Xpress ADSL internet szolgaltatas hivatkozasok tbrlesre kerultek
II. sz. melleklet 2.9. pont: SHDSL internet hozzaferes szolgaltatascsomagok tartalma modositasra
kerult
II. sz. melleklet 2.10. pont: mikrohullamu internet hozzaferes szolgaltatascsomagok tartalma
modositasra kerult
II. sz. melleklet 2.12. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatascsomagok es a kapcsolodo
dijszabas meghatarozasra kerult
II. sz. melleklet 2.14. pont: Szelessavu kabel internet szolgaltatas sziinetelesere vonatkozo
rendelkezesek rbgzitesre kerultek

1.2. 2014. aprilis 28-an kezdemenyezett kiegeszito modositasok:

torzsszoveg 4.1.4. pont: rendelkezesre alias meresenek parameterei pontositasra kerultek
torzsszoveg 5.2. pont: globalis DNS korlatozas lehetOsege nevesitesre kerult
tOrzsszOveg 9.3.8. pont: egyedi szerzOdesre utalb hivatkozas pontositasra kerult
tbrzsszoveg 14.2.6. pont: globalis DNS hasznalatanak mikentje pontositasra kerult, korlatozasra
vonatkozo rendelkezesek torlesre kerultek az 5.2. pontba valo athelyezes okan

1.3. 2014. junius 11-on kezdemenyezett kiegeszito modositasok:

torzsszoveg 4.1.4. pont: hivatkozas javitasra kerult
torzsszoveg 6.1. pont: hibaelharitassal kapcsolatos egyes rendelkezesek a jogszabalyi elOirasoknak
megfelelOen pontositasra es kieg6szitesre kerultek
torzsszoveg 9.3.10. pont: alcim pontositasra kerult

IL Az Jnternet szolaaltatasok" ASZF-et erinto modositasok lenvecjenek rovid leirasa

11.1. 2014. marcius 12-en kezdemenyezett alapmodositasok:
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Az Jnternet szolgaltatasok" ASZF az .Internet szolgaltatasok" ASZF 9.2.1. pontjaban rogzitett
Iehet6segnel fogva, osszhangban a 2003. evi C. tv. 132. §-aval kerul modositasra.

A jelen ASZF modositassal meghatarozasra kerult(ek):
- a Szelessavu kabel internet a szolgaltatasra vonatkozo parameterek {szolgaltatasi terulet, muszaki
parameterek, celertekek, szolgaltatascsomagok, dijak, stb.);
- behajtasi kbltsegatalany;
- globalis DNS hasznalatanak mikentje.

A jelen ASZF modositassal modositasra (atalakitasra, atszerkesztesre, kiegeszitesre, pontositasra)
kerult(ek):
- szerzodeskotes megtagadasanak esetkore;
- szolgaltatasi terulet;
- teljesitesi modok kore;
- athelyezesi eljaras egyes szabalyai;
- modembiztositas feltetelei;
- Ieszerelesb6l eredd esetleges kStelezettsegek;
- atvitt adattartalomert va!6 felelosseg;
- adatvedelmi felelos szemelye;
- globalis SMTP korlatozas tekinteteben ertesftes modja;
- szolgaltatascsomagok.

A jelen ASZF modositassal torlesre kerult(ek):
- Xpress ADSL internet szolgaltatasra vonatkoz6 parameterek (szolgaltatasi terulet, muszaki
parameterek, celertekek, szolgaltatascsomagok, dijak, stb.);
- elavult telefonszamra valo; hivatkozas
- kivezetett domain szolgaltatasokhoz kapcsolodo dijszabas.

II 2 2014. aprilis 28-an kezdemenyezett kiegeszito modositasok:

Az Jnternet szolgaltatasok" ASZF az Jnternet szolgaltatasok" ASZF 9.2.1. pontjaban rogzitett
lehetosegnel fogva, osszhangban a 2003. evi C. tv. 132. §-aval kerul modositasra.

A jelen ASZF modositassal meghatarozasra kertilt(ek):
- a globalis DNS korlatozasanak mikentje.

A jelen ASZF modositassal modositasra (atalakitasra, atszerkesztesre, kiegeszitesre, pontositasra)
kerult(ek):
- rendelkezesre alias szamitasanak parameterei.

II.3. 2014. junius 11-en kezdemenyezett kiegeszito modositasok:

Az Jnternet szolgaltatasok" ASZF az Jnternet szolgaltatasok" ASZF 9.2.1. pontjaban rogzitett
Iehet6segnel fogva, osszhangban a 2003. evi C. tv. 132. §-aval kerul modositasra.

A jelen ASZF modositassal modositasra (atalakitasra, atszerkesztesre, kiegeszitesre, pontositasra)
keriilt(ek);
- hibaelharitassal kapcsolatos egyes rendelkezesek;
- Rendszeres karbantartasra utalo hivatkozas;
- EI6fizetoi szerzodes kiesesmentes megujitasanak alcime.

Az ASZF utolso modositasanak datuma 2014. marcius 12., azzal, hogy a kapcso!6d6 kiegeszitd
modositasok datuma 2014. aprilis 28. es 2014. junius 11. A 2014. marcius 12-i alapmodositasok, a
2014. aprilis 28-i elsd kiegeszito mbdositasok es a 2014. junius 11-i masodik kiegeszit6 m6dositasok
hatalyba lepesenek datuma egyontetuen 2014- augusztus 1. napjara m6dosult.

Az ASZF tartalomjegyzeke ertelemszeruen m6dosult.
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Budapest, 2014. junius 11.
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