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A Somogy Megyei Fıügyészség keresetet nyújtott be a Kaposvári 

Törvényszékhez egy kaposvári helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó Kft. 

alperessel szemben a Kft. által alkalmazott tisztességtelen általános szerzıdési 

feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt. 

 

A kereset szerint: 

 

− a szerzıdési feltételek indokolatlanul korlátozták a fogyasztó 

jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetıségét 30 napban annak 

ellenére, hogy az elıfizetıi szerzıdésbıl eredı polgári jogi igények egy év 

alatt évülnek el, 

 

− a szünetelési díj vonatkozásában az elıfizetıi érdekkörbe tartozó 

szünetelési díj mértékének meghatározása nem egyértelmő, mivel nem 

világos, hogy a szünetelési díjként a havi díj, vagy annak 90%-a, vagy a 

mellékletben megjelölt 2.000,- Ft fizetendı, 

 

− az általános szerzıdési feltételek szerint az elıfizetı késedelmes 

fizetése esetén évi 17%-os késedelmi kamatot köteles fizetni, ami a 

Ptk.-ban elıírt jegybanki alapkamat – 5,5% – több mint háromszorosának 

késedelmi kamatként történı kikötése a törvényi elıírástól lényeges 

eltérést jelent és sérti a jóhiszemőség és a tisztesség követelményét, 

 

− az általános szerzıdési feltételek szerint a kiküldött számlák és 

értesítések az elıfizetı részére történı kibocsátástól 5 nap múlva 

kézbesített és az elıfizetı által átvettnek kell tekinteni, annak ellenére, 

hogy az irányadó rendeletben ez az idıtartam 7 nap, 

 

− a határozott idıtartamú elıfizetıi szerzıdések esetében a szerzıdés 

felmondásakor a szolgáltató kizárólag az elıfizetı által igénybevett 

kedvezményeket követelheti, egyéb hátrányos jogkövetkezményeket nem 

írhat elı még akkor sem, ha a felmondásra az elıfizetı szerzıdésszegése 
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miatt került sor ezért a Kft. általános szerzıdési feltételeiben rögzítettek, 

mely szerint a kedvezményeket és kötbért is követel, tisztességtelen 

rendelkezésnek minısülnek, 

− az általános szerzıdési feltétel szerint nem jogosult a szolgáltató 

felmondani a szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg havi 

elıfizetési díj hiányában vagy 5.000,- Ft-nál magasabb elıfizetési díj 

esetén az 5.000,- Ft-ot. A törvényi rendelkezés ezen összeget 10.000,- Ft-

ban határozta meg, ettıl a törvényi rendelkezéstıl eltérni tisztességtelen. 

 

Az ügyészség keresetében indítványozta, hogy a bíróság a felsorolt 

tisztességtelen általános szerzıdési feltételek fogyasztói szerzıdés részévé váló 

kikötésének az érvénytelenségét az alperessel szerzıdı valamennyi félre 

kiterjedı hatállyal állapítsa meg, illetıleg rendelje el, hogy a kikötés 

alkalmazója saját költségére a bíróság által meghatározott határidın belül a 

kikötés érvénytelenségének megállapítására vonatkozó közlemény 

közzétételérıl gondoskodjon. 

 

 

Kaposvár, 2013. március 18. 
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