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KÖZLEMÉNY 
 

a H1 Komm Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásáról 
 
A H1 Komm Kft. 2019. december 06-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak 
szerint. 
 

ÁSZF pont Korábbi ÁSZF Új ÁSZF 

Ászf. 7.1.1.7 Átírási díj 
Az Előfizető személyében szerződés, öröklés, vagy 
jogutódlás miatti változás esetén, az előfizetői szerződés 
átírásáért fizetendő díj. 

Átírási díj, az előfizető adataiban bekövetkező 
változások átvezetéséért fizetendő díj 
Átírási díj az Előfizető személyében jogutódlás miatti 
változás esetén, az előfizetői szerződés átírásáért 
fizetendő díj. 
 
Az előfizető adataiban bekövetkező változások 
átvezetéséért fizetendő díj az Előfizető azonosítására 
szolgáló adatokban az előfizetői hozzáférési pont 
helyének megváltozása nélkül bekövetkező változás 
átvezetése után fizetendő díj. 

Ászf. 7.4.1 d) a jelen általános szerződési feltételek 9.3.1. pontjában 
rendezett áthelyezés esetén a vállalt határidőn belüli 
nem teljesítés esetén 

d) a jelen általános szerződési feltételekben rendezett 
áthelyezés esetén a vállalt határidőn belüli nem teljesítés 
esetén 

Ászf. 7.4.1 e) a jelen általános szerződési feltételek 9.3.2. pontjában 
rendezett átírás esetén a vállalt határidőn belüli nem 
teljesítés esetén 

e) a jelen általános szerződési feltételekben rendezett 
átírás esetén a vállalt határidőn belüli nem teljesítés 
esetén 

Ászf. 7.4.2 d) az általános szerződési feltételek 9.3.1. pontjában 
rendezett áthelyezésre vonatkozó határidő be nem 
tartása esetén a kötbér összege minden késedelmes nap 
után az áthelyezés díjának egyharmada 

d) az általános szerződési feltételekben rendezett 
áthelyezésre vonatkozó határidő be nem tartása esetén a 
kötbér összege minden késedelmes nap után az 
áthelyezés díjának egyharmada 

Ászf. 7.4.2 e) az általános szerződési feltételek 9.3.2. pontjában 
rendezett átírásra vonatkozó határidő be nem tartása 
esetén a kötbér összege minden késedelmes nap után az 
áthelyezés díjának egytizede 

e) az általános szerződési feltételekben rendezett átírásra 
vonatkozó határidő be nem tartása esetén a kötbér 
összege minden késedelmes nap után az áthelyezés 
díjának egytizede 

Ászf. 12.2.2 Átírás, ha az Előfizető személyében, vagy Előfizető 
azonosítására szolgáló adatokban az előfizetői 
hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül - így 
különösen megállapodás, jogutódlás, vagy öröklés miatt 
- következik be változás. 
 
Átírásnak minősül: 
a természetes személy előfizetői kategória minőségére 
vonatkozóan tett nyilatkozatának visszavonása vagy 
módosítása, 
kis- és középvállalkozás üzleti előfizetői szerződésének 
választása szerinti egyéni előfizetői szerződésre 
módosítása, 
amennyiben az Előfizető gazdasági társaság átalakul, és 
a jogutód társaság az előfizetői jogviszonyt folytatja. 
 
Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike 
rendezi.  
 
Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási 
kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy a 
kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 5 
nappal be kell nyújtani. A szolgáltatás 
visszamenőlegesen nem írható át. 
 
Az átírást a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha 
az legalább az alábbi adatokat és nyilatkozatokat 
tartalmazza: 

Szolgáltató az Előfizető kérésére csak az általános 
szerződési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja 
átírás jogcímén az Előfizetői szerződést.  
 
Szolgáltató az átírást az alaki és tartalmi 
követelményeknek megfelelő átírási kérelem 
beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. Az átírás 
esetén az átvevő Előfizető belépési vagy telepítési díjat 
nem fizet. Az átvevő Előfizető által fizetendő átírási díj 
mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.  
 
Az átírás alapjául szolgáló tényekről az átírást 
kezdeményező Feleknek kell nyilatkozniuk. Az átírási 
kérelem legalább az alábbi adatokat és nyilatkozatokat 
kell, hogy tartalmazza: 
hívószám, létesítési hely 
az átadó és az átvállaló Előfizető adatai az átvállaló 
Előfizető előfizetői kategóriája (egyéni, vagy 
üzleti/intézményi) 
az átadó és az átvevő Előfizető aláírása. 
 
Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike 
rendezi.  
 
Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási 
kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy a 
kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 5 
nappal be kell nyújtani. A szolgáltatás visszamenőlegesen 



hívószám, létesítési hely 
az átadó és az átvállaló Előfizető adatai az átvállaló 
Előfizető előfizetői kategóriája (egyéni, vagy 
üzleti/intézményi) 
az átadó és az átvevő Előfizető aláírása. 
 
Az átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb a 
formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem 
beérkezésétől számított 15 napnál. A határidő be nem 
tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, 
amelynek összege minden késedelmes nap után az 
átírás díjának egytizede. 
 
Amennyiben az átírással egyidejűleg az előfizetői 
hozzáférési pont helye is megváltozik, akkor a teljesítési 
határidő az áthelyezésre irányadó szabályok szerinti 
határidővel meghosszabbodik. 
 
Határozott időre (vagy hűségnyilatkozattal) létrejött 
szolgáltatást Előfizető más előfizetőre nem írathatja át, 
kivéve, ha az átvállaló Előfizető a szerződésben foglaltak 
betartását, annak jogkövetkezményeivel együttesen, 
együtt átvállalja. 
 
Az átírás díját a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

nem írható át. 
 
Az átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb a 
formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem 
beérkezésétől számított 15 napnál. A határidő be nem 
tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, 
amelynek összege minden késedelmes nap után az átírás 
díjának egytizede. 
 
Amennyiben az átírással egyidejűleg az előfizetői 
hozzáférési pont helye is megváltozik, akkor a teljesítési 
határidő az áthelyezésre irányadó szabályok szerinti 
határidővel meghosszabbodik. 
 
Határozott időre (vagy hűségnyilatkozattal) létrejött 
szolgáltatást Előfizető más előfizetőre nem írathatja át, 
kivéve, ha az átvállaló Előfizető a szerződésben foglaltak 
betartását, annak jogkövetkezményeivel együttesen, 
együtt átvállalja. 
 
Az átírás díját a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

Ászf. 12.2.3 Az előfizető az előfizetői adataiban, így különösen a 
számlázási címben bekövetkezett változást köteles a 
szolgáltatónak a változást követően haladéktalanul 
írásban, beazonosítható adatokkal bejelenteni. A 
bejelentés elmulasztása és az előfizető emiatt történő 
késedelembe esése késedelmi kamatfizetési 
kötelezettséget keletkeztet. 

Előfizető azonosítására szolgáló adatokban az előfizetői 
hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül 
bekövetkező változás. 
 
Előfizető a változást köteles a szolgáltatónak a változást 
követően haladéktalanul írásban, beazonosítható 
adatokkal bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és az 
előfizető emiatt történő késedelembe esése késedelmi 
kamatfizetési kötelezettséget keletkeztet. 
 
Az előfizető adataiban bekövetkező változások 
átvezetéséért fizetendő díjat a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

2. számú melléklet  
I. A szolgáltatások 
egyszeri (kapcsolódó) 
díjai 

I. A szolgáltatások egyszeri (kapcsolódó) díjai I. A szolgáltatások egyszeri (kapcsolódó) díjai 
Az Ászf. pontok hivatkozásainak javítása 

 
A módosítás oka: hatósági döntés, jogszabályi megfelelősség. 
 
Jelen egyoldalú módosítások Előfizető részére felmondási jogot nem keletkeztetnek. 
 
Az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A 
módosított ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető H1 Komm internetes honlapján 
(www.h1komm.hu), továbbá a H1 Komm ügyfélszolgálati helységében.  
 
Előfizetőink a változásokról az 17777800 ügyfélkapcsolati számon is tájékozódhatnak. 
 
Budapest, 2019. november 04. 


