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KIVONAT 

az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK Általános 
Szerződési Feltételeinek 2015. július 30. napján kezdeményezett és 2015 
szeptember 01. napjával hatályba lépő módosításairól 

A Társaság „BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLI SZOLGÁLTATÁSOK” Általános Szerződési 
Feltételei, „INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS” 
Általános Szerződési Feltételei és „INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK” Általános Szerződési 
Feltételei módosításra kerülnek, a jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételek 9.2.1 
pontjában rögzített lehetőségnél fogva, összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával, 
egyrészről a körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak történő megfelelés, 
másrészről a jogszabályi környezettel való harmonizálás végett. 

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire 
Externet Nyrt. „BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLI SZOLGÁLTATÁSOK” Általános 
Szerződési Feltételei, „INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŰSORELOSZTÁSI 
SZOLGÁLTATÁS” Általános Szerződési Feltételei és „INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK” 
Általános Szerződési Feltételei összevonásra kerültek „ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS 
MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” 
címmel. Az eddig külön Általános Szerződési Feltételekben kezelt szolgáltatások 
esetében a szövegösszevonáson túl, az alábbi tartalmi változások kerültek 
bevezetésre:  
Törzsszöveg 1.1. pontja : pontosítás, székhely cím módosult 
Törzsszöveg 2.1.4.3 pont ie) bekezdése: pontosítás 
Törzsszöveg 2.3.2 pont: pontosítás, hivatkozásjavítás 
Törzsszöveg 7.2. pont: pontosítás, cím módosult  
Törzsszöveg 8.1. pont: pontosítás, hivatkozásjavítás  
Törzsszöveg 8.3. pont: pontosítás, hivatkozásjavítás 

 

II. A módosítások lényegének rövid leírása 

Törzsszöveg 1.1. pontja az alábbiak szerint változik: 

A cég székhelye:  3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40. 

Törzsszöveg 2.1.4.3. pont ie) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

2/2015 (III.30.) NMHH rendelet 8. § (2) bekezdés szerinti 

Törzsszöveg 2.3.2 pont bekezdése az alábbiak szerint változik: 

A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét (az előfizetői hozzáférési pont létesítését, vagy 
hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozását, és a Szolgáltatás megkezdését) a IV. 
melléklet 9. pontban szereplő hálózati szolgáltatásminőségi követelmények szerinti célértéken 
belül, vagy az Előfizető által az Egyedi Előfizetői Szerződésben megjelölt későbbi 
időpontban, de legfeljebb az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 3 hónapon 
belül biztosítja. 



 

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 

II. lépcsőház 3. em. 
e-mail cím: externet@externet.hu 

Internet cím: http://www.externet.hu 

 
  

 

 2 

Törzsszöveg 7.2. pont nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint változik: 

Elfogadom, hogy az Externet Nyrt (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) által a 
www.externet.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a 
PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. 

Törzsszöveg 8.1. pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint változik: 

Az Előfizető az átadó szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződésében szereplő összes számra 
külön kérheti a számhordozást. Egy adott hálózati végponthoz rendelt egybefüggő 
számtartomány részlegesen is hordozásra kerülhet a 8.1.1 pontokban szabályozott feltételek 
mellett. 

Törzsszöveg 8.3. pont ötödik bekezdése az alábbiak szerint változik: 

Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozást a 8.1.3. c)  pont alapján utasította el, az 
átadó és átvevő szolgáltató köteles a 8.1.1. pont szerinti egyeztetést az elutasítás napjától 
számított 5 munkanapon belül lefolytatni.  

Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma 2015. július 30. hatálybalépésének dátuma 
2015 szeptember 01. napra módosult. 

Az ÁSZF tartalomjegyzéke értelemszerűen módosult. 

III. A módosítások hatálybalépésének időpontja 

A módosítások hatálybalépésének időpontja 2015. szeptember 01. napja. 

VI. Az ÁSZF módosítás indoka 

A Társaság „Internet szolgáltatások” Általános Szerződés Feltételei módosításra kerül, a 
jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételek 9.2.1 pontjában rögzített lehetőségnél 
fogva, összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával, egyrészről a körülményekben 
bekövetkezett lényeges változásnak történő megfelelés, másrészről a CM/2748-5/2015 
iktatószámú NMHH rendelet végett. 

VII. Az előfizetőt az ÁSZF jelen módosítása kapcsán megillető jogosítványok 

Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőit, hogy a jelen értesítést követően 8 (nyolc) napon belül 
jogosultak előfizetői szerződésüket azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató 
tájékoztatja a határozott időtartamra megkötött, és jelenleg is határozott időtartamra 
megkötöttnek minősülő Előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetőket, hogy tekintettel a 
határozott időtartamra történő szerződéskötés kapcsán nyújtott kedvezményekre 
felmondási jogukat csak a szerződéskötés kapcsán nyújtott kedvezmények egyidejű és 
egyösszegű teljesítése mellett gyakorolhatják, kivéve, amennyiben a módosítás az 
Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz. 



 

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 

II. lépcsőház 3. em. 
e-mail cím: externet@externet.hu 

Internet cím: http://www.externet.hu 

 
  

 

 3 

Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőit, hogy amennyiben a módosítás az Előfizető számára 
hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon 
belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú 
Előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői 
szerződést ilyen esetben akkor, ha az Előfizetői szerződést a határozott időtartamból 
eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott 
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, 
és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú Előfizetői szerződést, a Szolgáltató az 
Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény 
összegét.  

Budapest, 2015. július 30. 

EXTERNET Nyrt. 


