
A Lakossági ÁSZF 2021. május 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a 

hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

Valamennyi 
szolgáltatás 

A szolgáltatás biztosításával összefüggően történő 
személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás 
kiegészítésre, pontosításra kerül, illetve bekerül az 
adatkezelési tájékoztatásba a szolgáltatás 
optimalizálása céljából történő Szolgáltatói proaktív 
hibaelhárítással- és szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 4.4. pont 
7. melléklet 3. pont 

Valamennyi 
szolgáltatás 

Kiegészítésre, pontosításra kerülnek a Magenta 1 
kedvezmény, és a Magenta 1 kedvezmény mellett 
igénybevehető kedvezmények érvényesítési 
sorrendjére vonatkozó feltételek.  

Lakossági ÁSZF 
8. sz. – igényelhető – melléklet 
1.4. pont 

Mobil hang 

Kivezetésre kerülnek a küldött és fogadott emelt díjas 
SMS szolgáltatások, ezzel egyidejűleg pontosításra 
kerülnek az emelt díjas szolgáltatásokra vonatkozó 
rendelkezések.  

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 3.1.2.2., 3.1.6. és3. 
pontok  
5/a Domino – értékesíthető – 
4.4.4.1. és 4.4.4.2. pontok 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 1.17., 4.4.4.2., 4.4.4.3., 
4.4.4.4., 5.2., 7. és 7.3.3. pontok 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Kivezetésre kerülnek a 06 91/ 331 (000-999), 06 91/ 
332 (000-999), 06 91/ 333 (000-999), 06 91/ 334 
(000-999),  06 91/ 335 (000-999), 06 91/ 336 (000-
999), 06 91/ 337 (000-999), 06 90/ 642 (000-999), 
06 90/ 643 (000-999), 06 90/ 644 (000-999), 06 90/ 
645 (000-999), 06 90/ 646 (000-999), 06 90/ 647 
(000-999), 06 90/ 648 (000-999), 06 90/ 649 (000-
999) és 06 91/ 180 (760-799) emeltdíjas 
szolgáltatásokhoz tartozó számtartományok. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2., 4.4.4.3. és 
4.4.4.4. pontok 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.1. és 4.4.4.2. 
pontok 
5/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 3.4.2. 
pont 

Vezetékes hang 

A 06 91/ 125 (100-999) és 06 90/ 985 (500-700) 
emelt díjas szolgáltatásokhoz tartozó 
számtartományok díjazására vonatkozó rendelkezések 
javításra kerülnek perc alapú díjazásról hívás alapú 
díjazásra. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 3.4.2. 
pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Kiegészítésre kerülnek az emelt díjas 
számtartományok a 06 91/ 180 (250-299) emeltdíjas 
szolgáltatáshoz tartozó számtartománnyal. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.1. pont 
5/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 3.4.2. 
pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Törlésre kerül a 16416 rövid szám. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. pont 



Az előfizetőinket a 2021. márciusi számlában értesítettük.  

A Lakossági ÁSZF 2021. május 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a 

hatálybalépést megelőzően értesítettük: 

 

 

A Lakossági ÁSZF 2021. május 14-től hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a 

hatálybalépést megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2021. április 30. napján megjelenő sajtóközleményben 
értesítettük. 

 

A Lakossági ÁSZF 2021. május 1-jétől hatályos, akciókat érintő változása, mely előzetes előfizetői 

értesítést nem igényel: 

5/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 3.4.3. 
pont 

TV, vezetékes 
hang, vezetékes 
internet 

Lezárásra kerül az egyedi igény alapján 
igénybevehető, eseti díjazású szerelői opció. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 3.3.1. 
pont 
5/c vezetékes internet – 
értékesíthető – melléklet 8. pont 
5/d tv - értékesíthető – melléklet 
4.5. pont 

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

TV 
Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban 
elérhetővé válnak a TV18 és a Gemini Televízió helyi 
televízió csatornák. 

Lakossági ÁSZF  
2/d függelék 1.4. pont 

Mobil internet 

Kiegészítésre kerül a MultiSIM szolgáltatás mellék SIM 
kártyáira vonatkozó díjazás kapcsán meghatározott, a 
szolgáltatás keretében igénybe vehető mobil internet 
díjcsomagokra vonatkozó felsorolás a Flotta Net 500 
MB, Flotta Net 1 GB, Flotta Net 2 GB, Flotta Net 6 GB 
és Flotta Net 15 GB díjcsomaggal. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 2.4. pont 

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

TV 

Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban 
elérhetővé válik a Gólya Tv helyi televízió csatorna,  
továbbá kibővítésre kerül a Gyula TV helyi televízió 
csatorna vételkörzete. 

Lakossági ÁSZF  
2/d függelék 1.4. pont 



 

 

A Lakossági ÁSZF-et érintő, 2021. május 1-jétől hatályos szövegpontosítás: 

 

 

 

 

 

 

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

Mobil hang 
Törlésre kerül a 70 perc beszélgetés bármely belföldi 
alapdíjas irányba 7 napra, 450 Ft-ért akció. 

Lakossági ÁSZF 
9. sz. melléklet 

Mobil hang, 
mobil internet 

Bevezetésre kerülnek a Korlátlan beszélgetés 
hálózaton belül 3 napra, a 90 perc 7 napra, a Domino 
dupla adat promóció, az 50% havidíj-kedvezmény 3 
hónapig, a 4 GB havonta megújuló díjmentes adat 3 
hónapra, a Korlátlan beszélgetés és mobilinternet 90 
napra Telekom alkalmazásban történő 
díjcsomagváltás esetén, az Anyák napi korlátlan 
beszélgetés 1 napra és a Magenta 1 Szuper HBO 
MaxPak egy hónapra akciók. 

Lakossági ÁSZF 
9. sz. melléklet 

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

Vezetékes 
internet-
hozzáférés 

A közérthetőség és ellentmondás-mentesség 
érdekében pontosításra kerül az e-mail szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó szövegrész. 

Lakossági ÁSZF  
2/c melléklet 1.1. pont 


