
 
 
12. A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A 
HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE 
 
Jelen ÁSZF alkalmazása során előfizetői hibabejelentésnek minősül minden olyan, az ügyfélszolgálaton 
személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy 
üzenetrögzítőn, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy 
az igénybe vehetőség hiányára irányul. 
A hibaelhárítás érdekében a szolgáltató 24 órán keresztül hívható hibabejelentő szolgálatot működtet. 
A hibabejelentő szolgálat hívható az ügyfélszolgálatok 2. pontban megadott telefonszámain. A 
hibabejelentő szolgálat élőhangos, ahol operátor jelentkezik, aki az előfizető hibabejelentését, az 
előfizetői azonosító és az előfizetőt egyértelműen azonosító (Előfizetői szerződésben szereplő) adatok 
megadását követően regisztrálja. Ha ezen azonosítók valamelyike nem megfelelő, akkor a szolgáltató 
szabálytalannak minősíti a hibabejelentést. 
A szabályos hibabejelentés adatait, a hibabejelentést felvevő rögzíteni köteles, és azt az adatkezelés 
szabályainak megfelelően legalább 1 évig köteles megőrizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az 
előfizető részére vissza kell igazolnia, és nyilvántartásba kell vennie. 
A nyilvántartásban rögzítendő adatok: az előfizető neve, címe, a hibajelenség leírása, a hibabejelentés 
időpontja (év, hónap, nap, óra), a hiba okának behatárolására tett intézkedések és azok eredménye, a 
hiba oka, a hiba elhárításának módja és időpontja (év, hónap, nap, óra) és eredménye 
(eredménytelensége és annak oka), az előfizető értesítésének módja és időpontja. 
A lefolytatott vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott és a megfelelőség 
igazolására alkalmas értesítéssel köteles az előfizetőt tájékoztatni írásban vagy egyéb dokumentált 
módon (rögzített telefonbeszélgetés, archivált e-mail) az alábbi körülmények valamelyikéről: 
 
a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető vagy az az előfizető érdekkörébe tartozó okból 

merült fel; 
b) a hiba kijavítását megkezdte; 
c) a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az előfizető 

részére díjcsökkentést nyújt. 
 
A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében - ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása 
kizárólag a helyszínen lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy előzetes 
értesítés alapján a szolgáltató erre felhatalmazott képviselője az ingatlan területére kivizsgálás, 
karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha műszaki indokok miatt a hiba elhárítása 
másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban 
a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlő berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. 
Amennyiben a szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában 
korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. 
Az előfizetőnek a hibaelhárítás során a szolgáltatóval együtt kell működnie, a hibaelhárítás lehetőségét 
a szolgáltatás-hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban 
biztosítani köteles (ideértve a tulajdonosi engedélyeket is). Ha a hibaelhárítást az előfizető bejelentése 
alapján végzi a szolgáltató, az előfizetőt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges 
bejutni arra az ingatlanra, ahol az előfizető által használt szolgáltatás-hozzáférési pont található. 
Ha a hibaelhárítás során a szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés 
hátrahagyásával tájékoztatja az előfizetőt a helyszíni kiszállás következő időpontjáról vagy az időpont 
egyeztetés lehetőségéről. 
Ha a szolgáltató az előfizető kérésére az előfizetővel egyeztetett időpontban, a tulajdonában álló vagy 
általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az előfizető a meghatározott mértékű kiszállási díjat köteles 
megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség 
az előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a szolgáltató az előfizető hibájából nem tud az érintett 
ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az előfizetőnél merült fel (pl. előfizető hibás 
végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. 
 
A szolgáltató az előfizetőnek az ismételt kiszállás díját felszámítja. 
 
Hibaelhárítás megkezdésének ideje a hibabejelentéstől számított maximum 48 óra. 
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A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak 
bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. 
Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a szolgáltató az előfizető, vagy az előfizető érdekkörében felmerült 
ok, vagy a szolgáltató tevékenységétől független, külső, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja 
teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. 
Amennyiben az előfizető jogellenes magatartásával más előfizetőket is érintő hibaelhárítást hiúsít meg, 
felel a szolgáltatónak okozott kárért. 
Kizárólag a szolgáltató – illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett 
hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy 
az előfizető a meghibásodott hálózat javítására a szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga 
kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni 
a szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. 
 
 

 


