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…./2017. (…) NMHH rendelet 

 

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. 
(III. 30.) NMHH rendelet módosításáról 

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 24. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el: 

1. § Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. 
(III. 30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek egyező akarattal 
eltérhetnek az Eht. 127. § (4b), (4c) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1), (2), (6), (10), 
(10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1), (2), (4) bekezdés, továbbá e rendelet 3. § 
(9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdés rendelkezéseitől, valamint a szolgáltató 
általános szerződési feltételeitől.” 

2. § (1) Az R.12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A csatornasorrend szolgáltató általi megváltoztatása nem minősül az előfizetői 

szerződés – műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének 
megváltoztatása miatti – egyoldalú módosításának, így ebben az esetben az Eht. 132. § (2c) 
és (5) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.”  

 
(2) Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek 

módosításáról – ide nem értve a szolgáltatási csomag összetételére, és a szolgáltatás 
díjának emelésére vonatkozó módosítást – szóló, az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontjában 
foglalt értesítési kötelezettségének a szolgáltató úgy is eleget tehet, hogy minden előfizetője 
számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább 
összesen 3 óra időtartamban a 8 és 22 óra közötti idősávban az értesítést közzéteszi. A 
díjmentesen elérhető információs csatornát a szolgáltató, az előfizetői tájékoztatás 
hatékonyabbá tétele érdekében jogosult a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 74. § (1c) bekezdésében 
meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokat követő helyre tenni.” 

3. § Ez a rendelet 2017. október 24. napján lép hatályba. 

 

 

       Dr. Karas Monika, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 

 


