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1.)  Szerződő Felek meghatározása 
 
Jelen Hálózati Szerződés 
 
létrejött egyrészről az  
 
INVITEL Távközlési Zrt.,  
székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.,  
cégjegyzékszám: Cg.13-10-040575 
adószám: 12069316-2-44 
pénzforgalmi jelzőszám: 10950009-00000005-03860011,  
mint az NMHH Elnöke által a 2. sz. érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított elektronikus hírközlési 
szolgáltató  (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Kötelezett Szolgáltató),  
 
másrészről a(z)  
 
…………………………..  
székhely:  
adószám:,  
pénzforgalmi jelzőszám: 
 
 
mint a jelen Hálózati Szerződésben meghatározott szolgáltatás vonatkozásában a Kötelezett Szolgáltató részére 
jogosulti kezdeményező ajánlatot benyújtott elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Jogosult 
Szolgáltató vagy Társszolgáltató),  
 
a továbbiakban együttesen: Felek között  
 
az alulírott napon és helyen a következők szerint: 
 
2.)  Fogalmak és definíciók 

A jelen hálózati szerződésben alkalmazott fogalmak az NMHH Elnöke HF/56-12/2011. sz. határozata 
(továbbiakban: Határozat) rendelkező része I. A/1. pontjában az átláthatóság körében Kötelezett szolgáltatóra 
kirótt kötelezettség alapján készült és a www.invitel.hu honlapon nyilvánosságra hozott Általános Szerződési 
Feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) 2. „Meghatározások” c. pontjában foglaltaknak felelnek meg.  

3.)  A Hálózati Szerződés és az Általános Szerződési feltételek közötti kapcsolat 

Kötelezett Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy jelen Hálózati Szerződés megfelel a 277/2003. (XII. 24.) Korm. 
rendeletben, annak mellékletében és az ÁSZF–ben foglalt tartalmi követelményeknek, valamint az elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 88.§.(2) bekezdésének, és a Határozat valamint a Díjmegállapító 
határozat rendelkezéseinek. 
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Jelen Hálózati Szerződésben foglaltak az ÁSZF megfelelő pontjaira vonatkozó hivatkozást tartalmaznak, ezért a 
Hálózati Szerződés tartalmát alapvetően a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései határozzák meg. A hatályos 
ÁSZF jelen Hálózati Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

Jogosult Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve 
kötelezőnek fogadja el. 

4.)  A szerződés tárgya és célja 

A Hálózati Szerződés tárgya, hogy Jogosult Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések alapján Kötelezett 
Szolgáltatótól jelen Hálózati Szerződés szerint igénybe vett Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés 
szolgáltatás és a Kiegészítő Szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) útján: 
(i) vele egyedi előfizetői szerződést kötött Előfizetői részére, saját nevében kiskereskedelmi szélessávú Internet 
szolgáltatást nyújtson vagy 
(ii) a Szolgáltatást a vele szerződött harmadik fél jogosult társszolgáltató részére – előfizetői szolgáltatás nyújtása 
érdekében - nagykereskedelmi szolgáltatásként továbbértékesítse* 
* a megfelelő szövegrész aláhúzandó  

 
A Hálózati Szerződés célja, az ÁSZF 3. pontjával összhangban különösen az, hogy  

(i) a Kötelezett szolgáltató szélessávú technológiájával az Internet szolgáltatás a Jogosult Szolgáltató 
vagy a Jogosulttal szerződött társszolgáltató előfizetői és elsődlegesen Új előfizetők körében mind 
szélesebb körben elterjedjen;  
(ii) valamint hogy a hatályos jogszabályoknak, a Határozatnak, a Díjmegállapító határozatnak és az 
ÁSZF-nek megfelelő tartalommal szabályozza a Szolgáltató Társszolgáltató részére nyújtott 
Szolgáltatással kapcsolatos együttműködési feltételeket; 
 (iii) továbbá annak elősegítése, hogy olyan nagysebességű hozzáférés és Internet hozzáférés 
szolgáltatáscsomagok kerüljenek kialakításra, amelyek lehetővé teszik a Végfelhasználók számára a 
hatékony Internet használatot. 

A Hálózati Szerződés és a Jogosult Szolgáltató vagy a Jogosulttal szerződött társszolgáltatóval által kötött 
előfizetői szerződések kapcsolatát, valamint az Előfizetői szerződésekből az Előfizetők felé fennálló felelősségi 
kérdéseket az ÁSZF 12.1.5., 13.1.3. és a 19.2. pontjai szabályozzák. 

5.) A Felek jogai és kötelezettségei 

Felek jogait és kötelezettségeit az ÁSZF 13. pontja részletesen szabályozza.  
 
Felek jelen Hálózati Szerződésben kizárólag főkötelezettségeiket rögzítik, melyek az alábbiak: 
 

(i) Jogosult Szolgáltató főkötelezettsége, hogy az ÁSZF 1. sz. Díjszabás mellékletében a Kötelezett 
Szolgáltató által a Díjmegállapító Határozat alapján közzétett egyszeri és havi díjakat, illetve szükség 
szerint a felmerült forgalmi díjakat Kötelezett Szolgáltató részére megfizesse, valamint eleget tegyen az 
ÁSZF-ben rögzített a Feleket kölcsönösen terhelő általános (ÁSZF 11. pontja) és részletes (ÁSZF 12. 
pontja) együttműködési szabályoknak.  

 
(ii) Kötelezett Szolgáltató főkötelezettsége, hogy Jogosult Szolgáltató részére az ÁSZF–ben és 
mellékleteiben meghatározott tartalommal, az ÁSZF 1. sz. Mellékletében foglalt Díjszabásban 
meghatározott egyszeri és havi díjak – felmerülésük esetén forgalmi díjak – a Határozat Rendelkező 
része I. B. pontjában foglalt az egyenlő elbánás elve betartása mellett nyújtsa az ÁSZF-ben és annak 2. 
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sz. mellékletében meghatározott Szolgáltatást és az annak igénybevételéhez szükséges Kiegészítő 
szolgáltatásokat, az ÁSZF 4. sz. Mellékletében szereplő minőségi mutatók vállalásával.  
 
(iii) Felek jelen Hálózati Szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat 
jóhiszeműen az ÁSZF tájékoztatásra (11.) és együttműködésre (11. és 12. pont) vonatkozó 
szabályainak megfelelően gyakorolják, kötelezettségeiknek pedig az ÁSZF és az ÁSZF Mellékletei és 
Függelékei, valamint jelen Hálózati Szerződés rendelkezéseinek megfelelően tesznek eleget.  

6.)  A Hálózati Szerződés hatálybalépése és időtartama 

A jelen Hálózati Szerződés hatályba lépésére és időtartamára az ÁSZF 12.1.3. és 12.1.4. pontokat kell 
alkalmazni 
 
7.) A Hálózati szerződés és a Szolgáltatás módosítása 
 
Jelen Hálózati Szerződés módosítására az ÁSZF 12.2. pontja alapján van lehetőség. A Szolgáltatás módosítását 
Felek az ÁSZF rendelkezései szerint – a Hálózati Szerződés egyidejű módosítása mellett – kezdeményezhetik. 
 
Kötelezett Szolgáltató jelen Hálózati Szerződés időtartama alatt az ÁSZF 1. sz. Díjszabás melléklete szerinti 
díjakat – jelen szerződés módosítása nélkül – a Díjmegállapító Határozat rendelkezéseire tekintettel, és az 
NMHH Elnöke által megállapított tartalommal jogosult egyoldalúan megváltoztatni és alkalmazni.  
 
Jogosult Szolgáltató az ÁSZF 2. sz. melléklete 9.5. pontja szerint jelen Hálózati Szerződés módosítása nélkül 
igényelheti a díjcsomag módosítását. Ennek egyszeri díját az ÁSZF 1. sz. Díjszabás melléklete III/5. pontja 
tartalmazza. 

8.)  EIszámolás 

8.1 Elszámolás a Szolgáltatás megrendelésekor 

 A Jogosult Szolgáltató köteles az általa az ÁSZF 13.1.2. pontja szerint a megrendelt Szolgáltatás darabszáma 
után, de legalább az ÁSZF 13.1.2. pont szerinti mennyiség után a Díjmegállapító határozat szerinti - az ÁSZF 
Díjszabásában rögzített – a Szolgáltatás egyszeri díját a jelen Hálózati szerződés aláírását követően, a 
Kötelezett Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül egy összegben megfizetni. 
Az ÁSZF 12.1.4. pontja és jelen Hálózati szerződés 7. pontja alapján jelen Hálózati szerződés csak akkor lép 
hatályba, ha a Jogosult Szolgáltató jelen pontban foglalt egyszeri díjról a részére kiállított számlát maradéktalanul 
kiegyenlítette.  
Jogosult Szolgáltató a jelen szerződés hatályba lépését követő első naptári évben jogosult az általa megrendelt 
csomagok típusának vonatkozásában eltérni, azokat az ÁSZF 1. sz. Díjszabás mellékletében meghatározott díj 
ellenében módosítani. 
Amennyiben a Jogosult Szolgáltató nem érte el az ÁSZF 13.2. pontja szerinti mennyiséget Kötelezett Szolgáltató 
jogosult az ÁSZF 19.2.2. pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazására. 

8.2 Elszámolás a Szolgáltatás létesítését követően 

Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató által megrendelt Szolgáltatás létesítését követően a Díjmegállapító 
határozat szerinti az ÁSZF Díjszabásában rögzített egyszeri díjakat, a tárgyhót megelőző hónap tört havi díjait, a 
tárgyhóra vonatkozó havi díjakat, - felmerülésük esetén forgalmi díjakat - valamint az esetleges módosításokból 
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(pl. áthelyezés) eredő díjakat a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete 1. pontja szerint tartalommal és eljárás szerint 
kiállított számlában érvényesíti Jogosult Szolgáltatóval szemben   
 
A számla fizetési határidejét, a számlázás rendjét, a fizetési feltételeket, a fizetési késedelem jogkövetkezményeit 
az ÁSZF 19.2.1. és 20. pontjai, valamint ÁSZF 3. sz. melléklete 1. pontja rögzíti.,   
Ha a Jogosult Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap végéig nem kap számlát, azt 8 napon belül köteles 
bejelenteni a Kötelezett Szolgáltatónak az ÁSZF 23., a., vagy b., pontja szerinti kapcsolattartási pont 
valamelyikén.  
 
9.)   Számlázás 
 
A Szolgáltatás számlázásának részletes rendjét az ÁSZF 18. pontja felhatalmazása alapján az ÁSZF 3. sz. 
melléklete 1. pontja rögzíti. 

10.)  Bankgarancia 

Jogosult szolgáltató az ÁSZF 12.1.1.3.2. pontja alapján részletes igénybejelentése keretében köteles arról 
nyilatkozni, hogy a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletében meghatározott tartalmú bankgaranciát állít. 
 
A bankgarancia állításának, megújításának részletes feltételeit a jelen ÁSZF 3. sz. Melléklete 3. pontja a 
jóteljesítési bankgarancia mintáját 4. pontja tartalmazza. 
 
Jogosult szolgáltató tudomásul veszi, hogy az ÁSZF 12.1.4. pontja szerint jelen Hálózati Szerződés hatályba 
lépésének feltétele, hogy Kötelezett Szolgáltató a bankgarancia megnyitásáról kiállított pénzintézeti értesítést 
kézhez vegye. 

11.)     Számlareklamációk kezelése 

Jogosult Szolgáltató Kötelezett Szolgáltató által a Szolgáltatás és a Kiegészítő Szolgáltatások ellenértékéről 
kiállított számla alaki és tartalmi reklamációjára is jogosult. A számlareklamációk kezelésére vonatkozó 
részletszabályokat a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete 2. pontja rögzíti.  

12.)  Szolgáltatási terület 

Kötelezett Szolgáltató a Szolgáltatást a Határozat rendelkező része szerinti 2. és 3. sz. érintett piacon (az 
ANFT 24,25,27,28,32,33,57,62,63,66,68,87,88,95-ös földrajzi számozási körzeteiben) köteles nyújtani. Az 
ÁSZF 6. pontja szabályozza az ÁSZF területi hatályát. A fentiekre tekintettel Kötelezett Szolgáltató tájékoztató 
jelleggel az ÁSZF 2. számú melléke 1. sz. Függeléke szerinti helységre vonatkozó jogosulti igényeket tudja 
teljesíteni amennyiben a Kötelezett Szolgáltató által az ÁSZF 2. sz. Melléklete 4.,  9.1.2 és 9.1.3. pontjában, 
valamint az előfizető oldalán a  meghatározott műszaki feltételek együttesen adottak a Szolgáltatás 
létesítéséhez. A Szolgáltatás nem vehető igénybe azokon a pontokon, ahol a Végfelhasználó nem 
közvetlenül fizikai réz érpáron (pld. vonaltöbbszörözőn {PCM, MUX}, RAS, illetve DECT rendszeren keresztül) 
csatlakozik az adott központhoz, valamint ahol Jogosult Szolgáltató nem tudja biztosítani az ADSL hozzáférés 
műszaki feltételeit (pl.: rossz kábel, hosszú helyi szakasz, vagy DSLAM hiány). Jogosult Szolgáltató 
tudomásul veszi, hogy a nagyobb sávszélességű Szolgáltatás igénylése és létesítése az általános 
szabályoktól eltérően, az ÁSZF. 2. sz. melléklete 9.1.2. pontjában foglalt feltételek mellett történik. 
 
13.)  A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Hálózat hozzáférési pont létesítése 
 



 INVITEL Zrt.  
Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatás   
Hálózati szerződés___________________________________________________________________________ 

 6/9 2011 
. 

Kötelezett Szolgáltató eleget téve a Határozat rendelkező része I. D/1 pontja szerinti kötelezettségének az 
ÁSZF 2. sz. Melléklete 1.2. pontjában meghatározott országos Hálózat hozzáférési pontot az 1.1. pont szerinti 
tartalommal ajánlotta fel Jogosult Szolgáltatók részére. 
 
Kötelezett Szolgáltató köteles mind a 277/2003. (XII.24.) Korm. rendelet 8.§. (1) bekezdése, mind a határozat 
rendelkező része I. D/1 pontja és a Díjmegállapító határozat alapján köteles a Jogosult hozzáférési pontját 
azon a hálózati végponton biztosítani, ahol azt a Jogosult szolgáltató az ÁSZF szerinti kezdeményező 
ajánlatában (Igénybejelentésében) meghatározta.  
 
Jogosult elfogadja, hogy ebben az esetben az ÁSZF 2. sz. melléklete 1.5. pontját kell alkalmazni.  
 

14.)  Együttműködési szabályok 

Szerződő Felek együttműködési általános szabályait az ÁSZF 11. pontja, részletes szabályait az ÁSZF 12., 13. 
pontja tartalmazzák, megsértésének jogkövetkezményeit pedig az ÁSZF 19. pontja és az ÁSZF 2. valamint 3. sz. 
mellékletei.   

15.)  Hibabejelentés, Hibaelhárítás 

A Kötelezett Szolgáltató az esetleges hibák bejelentésének lehetőségére folyamatos napi 24 órában, évi 365 
(366) napon hibafelvételi szolgálatot biztosít. A Jogosult a Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó Hibákat az ÁSZF 2. számú melléklete 2. sz. Függelékét képező Hibabejelentő Lapon és 
telefaxszámon, vagy ugyanezzel az adattartalommal a hivatkozott mellékletben meghatározott e-mail címen, 
illetve telefonszámon jelentheti be. A hibabejelentésekre és elhárításukra vonatkozó további részletszabályokat a 
2. sz. melléklet 8. pontja tartalmazza.  

16.)  A Kötelezett Szolgáltató hibás teljesítésének jogkövetkezményei (a Hálózati szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek) 
 
Kötelezett Szolgáltatót az ÁSZF-től, valamint az ÁSZF 2. mellékletében vállaltaktól eltérő késedelmes illetve 
hibás teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér kiszámításának és megfizetésének 
szabályait, a kötbérfizetés aapjául szolgáló okokat az ÁSZF 19.1. pontja, míg a Kötelezett Szolgáltató hibás 
teljesítése eseteit az ÁSZF 2. sz. melléklete 7. pontja tartalmazza. 
 
17.)  Védjegyek, Kereskedelmi nevek 
 
Jogosult Szolgáltató sem az ÁSZF, sem jelen Hálózati szerződés alapján nem válik jogosulttá a Kötelezett 
Szolgáltató által használt elnevezéssel összetéveszthető vagy megtévesztésre alkalmas elnevezés, márkanév, 
vagy szolgáltatás-elnevezés használatára.  Jogosult Szolgáltató nem jogosult magát oly módon feltüntetni, amely 
arra utalna, mintha a Kötelezett Szolgáltató megbízásából járna el, illetve nem adhat olyan tájékoztatást, 
amelyből arra lehetne következtetni, hogy az előfizetői jogviszony bármilyen módon a Kötelezett szolgáltató és az 
Előfizető között jön létre.   

18.)  Berendezések 

Kötelezett Szolgáltató az ÁSZF 19.2.3. pontja alapján a Szolgáltatás igénybevételéhez az ÁSZF 2. számú 
Melléklete 6. pontjában felsorolt a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket ad át használatra Jogosult 
Szolgáltató által megjelölt Előfizető részére.  
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Jogosult Szolgáltató az ÁSZF 19.2.3.3. pontja szerint felelősséggel tartozik a Kötelezett Szolgáltató által az 
Előfizető részére átadott berendezésekért. 
Jogosult szolgáltató kötelezi magát, hogy az Előfizetővel kötendő előfizetői szerződésben a kötelezett szolgáltatói 
tulajdonú végberendezésekről a jelen pontban foglaltak alapján rendelkezik. 

19.)  A Hálózati szerződés megszűnésének, a Szolgáltatás felfüggesztésének és szünetelésének 
esetei 

A Hálózati szerződés megszűnésének eseteit és részletes szabályait az ÁSZF 20.1-20.9 pontjai, a Szolgáltatás 
felfüggesztésének eseteit az ÁSZF 20.11. pontja, míg a Szolgáltatás szünetelésének eseteit az ÁSZF 20.10. és 
az ÁSZF 2. sz. melléklete 7.8. pontja tartalmazzák. 
 
A Hálózati szerződés speciális – a Kötelezett szolgáltató általi elállása útján történő – megszűnése szabályait az 
ÁSZF 19.2.2. pontja tartalmazza. 

20.)  Szolgáltatásváltás, szünetmentes szolgáltatóváltás 

A Szolgáltatásváltás – mint a Hálózati szerződés megszűnésének speciális - eseteit az ÁSZF 20.2.1 és 20.2.2. 
pontjai, definícióját az ÁSZF 2. pontja tartalmazza, míg a szolgáltatásváltás részletes menetét az ÁSZF 2. sz. 
Műszaki melléklet 4. sz. Függeléke szabályozza. 
 
A Szünetmentes Szolgáltatóváltás lehetőségét az ÁSZF 21. pontja biztosítja, definícióját az ÁSZF 2. pontja 
tartalmazza, míg a Szünetmentes Szolgáltatóváltás folyamatát az ÁSZF 2. sz. Műszaki melléklet 3. sz. Függeléke 
szabályozza. 

21.) Átruházás 

Jogosult Szolgáltató jelen szerződésből eredő jogokat kizárólag az ÁSZF 11.5. és 19.2.4. pontja alapján jogosult 
átruházni (engedményezni). 

22.)  Részleges érvénytelenség 

A jelen Hálózati Szerződés bármelyik feltételének, rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a Hálózati 
Szerződés többi részének érvényességét vagy végrehajthatóságát. A részbeni érvénytelenség miatt az egész 
Hálózati szerződés csak akkor dől meg, ha azt a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

23.)  Értesítések 

A jelen Hálózati Szerződésből származó értesítéseket magyar nyelven a Kötelezett Szolgáltató az ÁSZF 23. 
pontjában foglalt kapcsolattartási pontjain ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján, vagy e-mail útján 
lehet megtenni. 
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24.)  Titoktartás, Adatkezelés 

Felek az ÁSZF 11.3. pontján túl arra is kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal 
kapcsolatosan, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre, így 
különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, minden körülmény között megőrzik, 
függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem. 
Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ilyen információkat sem a jelen szerződés időbeli hatálya, 
érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb, a jelen szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel 
és azzal nem élnek vissza. 
Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe az az adat, illetve információ, amely bárki számára hozzáférhető, 
amelyet a fél törvényi előírások alapján köteles a hatóságok vagy más harmadik személy tudomására hozni. 
Kötelezett Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a 
Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a jelen Hálózati szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, 
illetve egymás tudomására hozott előfizetői nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, 
illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően 
kezelik. Sem jelen Hálózati Szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően, 
jelen szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik 
személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb 
módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési 
felelősséggel tartozik. 
Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját, alvállalkozóját a Felekkel 
azonos módon terheli. 

25.)  Alvállalkozók 

Kötelezett Szolgáltató jogosult bármely szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. 
Jogosult Szolgáltató jelen Hálózati Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogainak 
gyakorlásához harmadik személyt, alvállalkozót, megbízottat kizárólag Kötelezett Szolgáltató előzetes írásbeli 
hozzájárulásával vehet igénybe. Jelen bekezdés értelmezésében nem tekinthető harmadik személynek a 
Jogosult szolgáltatásának Előfizetője. 

26.)  Elévülés 

A jelen Hálózati Szerződésből eredő igények az ÁSZF 11.6., valamint az Eht.  88.§. (7) bekezdése alapján 2 (két) 
év alatt évülnek el. 

27.)  Vitás kérdések rendezése 

A Felek a jelen Hálózati Szerződés szövegezésével, értelmezésével, alkalmazásával és teljesítésével 
kapcsolatban közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján, jóhiszeműen eljárva egymás 
között rendezik. 
Arra az esetre, ha a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek a jelen Hálózati Sszerződésből 
eredő jogvitás kérdések eldöntésére választásuk szerint az Eht 49.§-ában írtak alapján a bírósághoz vagy a 
Hatósághoz fordulhatnak.  
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Záró rendelkezések 

A jelen Hálózati Szerződésben nem, illetve nem kimerítően szabályozott kérdésekben az Elektronikus 
Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint végrehajtási rendeletei, így a 277/2003. (XII.24) Korm. rendelet 
és melléklete, a Eht. 88.§.(5) bekezdése utaló szabálya alapján a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései, 
a Határozat és a Díjmegállapító Határozat rendelkező része és a Kötelezett Szolgáltató által a Határozat  szerinti 
tartalommal közzétett ÁSZF rendelkezései az irányadók. Abban az esetben, ha a jelen Hálózati szerződés illetve 
az ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állana fenn, úgy az ÁSZF 24. pontja alapján a jelen Hálózati 
szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
A jelen Hálózati Szerződést a Felek, mint akaratukkal és szándékukkal minden tekintetben megegyező 
dokumentumot, az alább feltüntetett helyen és időben erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján két 
eredeti példányban együttesen cégszerűen írják alá. 
 
Kelt, Budaörsön 2011. ………….. 
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