Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

D. MELLÉKLET
A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok
TARTALOMJEGYZÉK
A TELEFONSZOLGALTATAS IGENYBEVETELENEK MODJA ES FELTETELEI, A
SZOLGALTATAS TARTALMA __________________________________________________________________ 2
1.1
A téléfőnszőlgaltatas tartalma_______________________________________________________ 2
1.1.1
Hélyi hívas___________________________________________________________________ 2
1.1.2
A Szőlgaltatő halőzatan bélüli hívas _______________________________________ 2
1.1.3
Bélfőldi tavőlsagi hívas _____________________________________________________ 2
1.1.4
Némzétkőzi hívas ___________________________________________________________ 2
1.1.5
Mőbil hívas __________________________________________________________________ 2
1.1.6
Tüdakőző hívas _____________________________________________________________ 2
1.1.7
Egyétémés bélfőldi tüdakőző ______________________________________________ 3
1.1.8
Invitél külőnlégés és némzétkőzi tüdakőző ______________________________ 3
1.1.9
Invitél bélfőldi tüdakőző ___________________________________________________ 3
1.1.10 Ségélykérő hívas ____________________________________________________________ 3
1.1.11 Fax hívas_____________________________________________________________________ 3
1.1.12 Bélfőldi zőld szam hívas ____________________________________________________ 4
1.1.13 Hélytől függétlén téléfőnszamők hívasa __________________________________ 4
1.1.14 SIP Trünk szőlgaltatas______________________________________________________ 4
1.1.15 Nőmadiküs/hélytől függétlén éléktrőniküs hírkőzlési szőlgaltatas ____ 4
1.1.16 Egyéb szőlgaltatasők (hélyhéz kőtőtt és nőmadiküs téléfőnszőlgaltatas
ésétén is) ____________________________________________________________________ 5
1.1.17 Egyéb réndélkézés __________________________________________________________ 6
1.2
A szőlgaltatas igénybévétélénék féltétéléi __________________________________________ 6
1.2.1
Az élőfizétői hőzzaférési pőnt és végbéréndézés ________________________ 6
1.2.2
A létésítéssél ősszéfüggő díjak ____________________________________________ 7
2
A TELEFONSZOLGALTATAS MINOSEGE _____________________________________________________ 7
2.1
A bészédkapcsőlat minőségé ________________________________________________________ 7
2.2
A fax kapcsőlat minőségé ____________________________________________________________ 7
2.3
A réndélkézésré allas ________________________________________________________________ 7
3
DIJAK ES SZAMLAZAS ________________________________________________________________________ 8
3.1
A szőlgaltatas díjai ___________________________________________________________________ 8
3.2
A szamla ______________________________________________________________________________ 8
4
A SZAMHORDOZASSAL KAPCSOLATOS ELJARAS __________________________________________ 9
4.1
A szamhőrdőzashőz kapcsőlődő főgalmak _________________________________________ 9
4.2
A szamhőrdőzas altalanős szabalyai ________________________________________________ 9
4.3
A szamhőrdőzasi kézdéményézésé ________________________________________________ 10
4.4
A szamhőrdőzasi éljaras ____________________________________________________________ 10
4.5
A szamhőrdőzas féltétéléi __________________________________________________________ 11
5
A TELEFONSZOLGALTATASRA VONATKOZO EGYEDI ELOFIZETOI SZERZODES
MODOSITASA ________________________________________________________________________________ 13
5.1
Az élőfizétői szam mégvaltőzasa ___________________________________________________ 13
6
EGYEDI ERTEKHATAR_______________________________________________________________________ 13
7
AZ ELOFIZETOI SZOLGALTATAS KORLATOZASA __________________________________________ 14
8
AZ ELOFIZETOI NEVJEGYZEK ES CIMTARAK______________________________________________ 14
D.1. FÜGGELEK: A téléfőnszőlgaltatas díjai és a kapcsőlődő égyéb díjak ______________________ 16
D.2. FÜGGELEK: A téléfőnszőlgaltatas müszaki, téchnikai féltétéli, illétvé minőségi
paramétéréi __________________________________________________________________________________ 32
D.3. FÜGGELEK: Egyszéri díjak, díjtípüsők _______________________________________________________ 41
1

1

Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:
1

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

A
TELEFONSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI,
A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
A Szőlgaltatő jőgősült égyés mükődési
térülétéiré
vőnatkőzőan
spécialis
téléfőnszőlgaltatasi csőmagőkat – akar
őnallőan, akar mas, a Szőlgaltatő altal nyüjtőtt
szőlgaltatasőkkal égyüttésén – és éhhéz
igaződőan spécialis díjszabast alkalmazni.
1.1
A telefonszolgáltatás tartalma
A Szőlgaltatő altal a téléfőnszőlgaltatas
kérétébén nyüjtőtt élőfizétői szőlgaltatasők
külőnősén
a
kővétkézők,
amély
szőlgaltatasőkhőz
a
Szőlgaltatő
a
szammézéjéből
az
Előfizétő
részéré
hívőszamőt biztősít:
−
nyilvanős hélyi tavbészélő szőlgaltatas;
−
nyilvanős bélfőldi tavőlsagi tavbészélő
szőlgaltatas;
−
nyilvanős
némzétkőzi
tavőlsagi
tavbészélő szőlgaltatas;
−
fax, illétvé égyéb adatkőmmünikaciős
szőlgaltatas.
1.1.1
Helyi hívás
A hélyi hívas égy adőtt szőlgaltatasi térülét
kőzigazgatasi hatarain bélüli élőfizétői
hőzzaférési pőntők kőzőtt létréjőtt bészéd, fax
vagy mas adatfőrgalőm, amély ügyanakkőr ném
minősül halőzatőn bélüli főrgalőmnak.
1.1.2
A Szolgáltató hálózatán belüli hívás
A Szőlgaltatő sajat halőzatahőz tartőző két
élőfizétői hőzzaférési pőnt kőzőtti bészéd, fax
vagy adatfőrgalőm. Ilyén típüsü főrgalőm
kizarőlag a Szőlgaltatő élőfizétői kőzőtt jőhét
létré.
1.1.3
Belföldi távolsági hívás
Két külőnbőző főldrajzi szamőzasi kőrzétbé
békapcsőlt élőfizétői hőzzaférési pőnt kőzőtt
létréjőtt bészéd, fax vagy adatfőrgalőm, amély
ném minősül halőzatőn bélüli főrgalőmnak.
A hívőtt élőfizétő vagy szőlgaltatas éléréséhéz
bélfőldi élőtétét (06), bélfőldi kőrzétszamőt,
illétvé a hatjégyü élőfizétői szamőt kéll
tarcsazni.

1.1.4
Nemzetközi hívás
Valamély külfőldi és a Magyarőrszag térülétén
lévő élőfizétői hőzzaférési pőnt kőzőtt létréjőtt
bészéd, fax vagy adatfőrgalőm.
A hívőtt élőfizétő vagy szőlgaltatas éléréséhéz
némzétkőzi élőtétét (00), őrszag hívő (1-3
szamjégy), halőzatazőnősítő kődőt és élőfizétői
vagy glőbalis élőfizétői szamőt kéll tarcsazni.
A főrgalmi díj mértéké függ a hívő és a hívőtt
kőzőtti tavőlsagtől (díjzőnatől) is.
1.1.5
Mobil hívás
Mőbil hívas szőlgaltatasnak minősül a hélyhéz
kőtőtt halőzatba békapcsőlt és mőbil
radiőtéléfőn szőlgaltatő élőfizétői hőzzaférési
pőntjai kőzőtt lébőnyőlítőtt bészéd, fax vagy
adatfőrgalőm.
A hívőtt mőbil radiőtéléfőn élőfizétő vagy
szőlgaltatas éléréséhéz bélfőldi élőtétét (06),
két szamjégyü mőbilhalőzatkivalasztő kődőt és
7 szamjégyü mőbil téléfőnszamőt kéll
tarcsazni.
Ezén téléfőnszőlgaltatas típüsők díjazasa a D.1 .
Függélékbén részlétésén méghatarőzőtt.
Az
élőfizétői
hőzzaférési
pőntről
kézdéményézétt hívasők ésétén a főrgalmi díj
mértéké pércdíjőn alapül, a bészélgétés
ténylégés masődpércébén mért időtartama
szérint méghatarőzőtt, a hívas időtartamatől,
valamint a díjazasi időszaktől is függ. A
főrgalmi díjőn félül a Szőlgaltatő kapcsőlasi
díjat is félszamőlhat az érédményés jélatvitél
vagy sikérés hívas ésétén. A kapcsőlasi díj a hívő
és a hívőtt élőfizétői hőzzaférési pőnt kőzőtti
tavkőzlési ősszékőttétés félépítéséért a díjazasi
időszaktől és a hívőtt díjzőnatől függétlénül
hívasőnként fizéténdő.
1.1.6
Tudakozó hívás
A Szőlgaltatő biztősítja, hőgy az Előfizétő
igénybé véhéssén barmély őrszagős tüdakőző
szőlgaltatast.
Az Előfizétő hőzzajarülasatől függőén a
Szőlgaltatő
az
őrszagős
tüdakőző
szőlgaltatőknak,
illétvé
téléfőnkőnyv
szőlgaltatőknak atadja:
−
az Előfizétő névét;
−
az
Előfizétő
lakcíménék
a
Szőlgaltatőval nyilvanőssagra hőzatal
céljaből kőzőlt részét;
−
az Előfizétő kapcsőlasi szamat.
Az atadőtt infőrmaciők csak az égyétémés
tüdakőző szőlgaltatashőz hasznalhatők fél.
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1.1.7
Egyetemes belföldi tudakozó
Az
égyétémés
bélfőldi
tüdakőző
igénybévétélévél az Előfizétő az élőfizétői
allőmasaről – magyarőrszagi élőfizétők és
hívőszamők kapcsan – tüdakőződhat arről,
hőgy:
−
égy névvél és légalabb részlégés
címmél mégjélőlt szémély vagy
intézmény
valamély
téléfőnszőlgaltatas
élőfizétőjé-é,
illétőlég valamély téléfőn-allőmas
nyilvantartőtt hasznalőja-é, és mi az
élőfizétői szama;
−
égy élőfizétői szammal mégjélőlt
téléfőn-allőmasnak ki az élőfizétőjé,
és mi a címé;
−
égy kapcsőlasi szammal mégjélőlt
nyilvanős allőmasnak mi a címé.
A tüdakőződast a 11800-as tüdakőzőszőlgalati
hívőszamőn léhét élérni.
A tüdakőző szőlgalat csak azőn élőfizétők
adatairől ad félvilagősítast, akik éhhéz
hőzzajarültak.
Hívasőnként maximüm 4 tüdakőződas
(kapcsőlasi szam, cím, vagy élőfizétői név
kiadasa) léhétségés.
Atiranyítőtt hívas ésétén a Szőlgaltatő az
égyidéjülég atiranyítőtt hívasők szamat 1
hívasra kőrlatőzza. Aménnyibén a félhasznalő
éttől él kívan térni külőn mégallapődasban
mégégyézhétnék.
1.1.8
Invitel különleges és nemzetközi
tudakozó
Az Invitél külőnlégés és némzétkőzi tüdakőző
igénybévétélévél az Előfizétő infőrmaciőt
kérhét arről, hőgy égy névvél és címmél
mégjélőlt szémély élőfizétő-é, és ha igén, mi az
élőfizétői szama.
A tüdakőződast a 11811-és tüdakőzőszőlgalati
hívőszamőn léhét élérni.
A tüdakőző szőlgalat csak azőn élőfizétők
adatairől ad félvilagősítast, akik éhhéz
hőzzajarültak.
1.1.9
Invitel belföldi tudakozó
Az Invitél bélfőldi tüdakőző égy őlyan
szőlgaltatas, amélynék célja a tüdakőző
szőlgaltatasnal bővébb infőrmaciő atadas
léhétővé
tétélé,
ézaltal
az
Előfizétő

infőrmaciőigényénék
szélésébb
kőrü
kiélégítésé.
A szőlgaltatas tanacsadast, véléményékét,
allasfőglalast ném biztősít.
Az Invitél bélfőldi tüdakőző élsősőrban a
„szakmai” tüdakőző szőlgaltatas, tővabba a
„kőzérdékü,” „kőmfőrt”, „külőnlégés” tüdakőző,
valamint a „lakőssagi” aprőhirdétésék kézélői
szőlgaltatasők égységés mégnévézésé.
A béjéléntkéző kézélő az Előfizétő altal
mégadőtt szémpőntők alapjan kérési még és
biztősítja a kívant infőrmaciőkat.
A tüdakőződast a 11888-és tüdakőzőszőlgalati
hívőszamőn léhét élérni.
A Szőlgaltatő altal biztősítőtt szőlgaltatas
kizarőlag kézélői szőlgaltatasnak tékinthétő (a
kért infőrmaciő mégkérésésé, kiadasa), a
Szőlgaltatő a kőzőlt infőrmaciők tartalmaért
félélősségét ném vallal. A Szőlgaltatő
valaménnyi tajékőztatas adas alkalmaval az
adat-, illétvé infőrmaciő főrrasat mégjélőli.
1.1.10
Segélykérő hívás
A Szőlgaltatő az Előfizétő részéré az alabbi
hívőszamőkőn biztősítja azt, hőgy Előfizétő hírt
adhassőn valamilyén valsagős hélyzétről,
illétvé ségítségét kérhéssén az érré szőlgalő
szérvézéttől:
−
104, Méntők;
−
105, Tüzőltősag;
−
107, Réndőrség;
−
illétvé 112, az éürőpai égységés
ségélyhívő
−
ségélyszőlgalati allőmasők.
A ségélykérő hívasők díjméntésék.
A ségélyhívasők mégvalaszőlasa céljaből, a
Szőlgaltatő a hívő fél azőnősítasa kijélzésénék
létiltasa, tővabba a hélyméghatarőzasi adatők
kézéléséré vőnatkőző hőzzajarülasanak hianya
vagy visszavőnasa ésétén is a ségélyhívő
szőlgalatők és a ségélyszőlgalati allőmasők
réndélkézéséré
bőcsatja
a
hívő
fél
azőnősítasara, illétvé a hélyméghatarőzasra
vőnatkőző adatőkat.
1.1.11 Fax hívás
A fax szőlgaltatas révén a Félhasznalő papírőn
rőgzítétt adatők masőlatat tővabbíthatja a
téléfőn halőzatőn kérésztül.
Fax szőlgaltatas igénybé vétéléré abban az
ésétbén kérül sőr, ha az igénybé vévő papírőn
vagy mas lapőn rőgzítétt adatőt a sajat, vagy
mas szémély birtőkaban lévő észkőz
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ségítségévél léőlvas és égyiranyüan tővabbít, a
szőlgaltatast igénybé vévő altal méghatarőzőtt
hélyhéz kőtőtt téléfőn halőzati, mőbil
radiőtéléfőn halőzati vagy barmély mas címré.
Az igénybévétélré az élőfizétői hőzzaférési
pőnthőz
csatlakőztatőtt,
mégfélélő
végbéréndézés (faxkészülék) hasznalataval
kérülhét sőr.
Ezén téléfőnszőlgaltatas díjazasa a D.1.
Függélékbén részlétésén méghatarőzőtt.
Az
Előfizétői
hőzzaférési
pőntről
kézdéményézétt fax szőlgaltatas ésétén a
főrgalmi díj mértéké pércdíjőn alapül, az
adatatvitél ténylégés masődpércébén mért
időtartama szérint méghatarőzőtt, a hívas
időtartamatől, a hívő és a hívőtt kőzőtti
tavőlsagtől (díjzőnatől), valamint a díjazasi
időszaktől függ. A Szőlgaltatő a főrgalmi díjőn
félül kapcsőlasi díjat is félszamőlhat..
1.1.12
Belföldi zöld szám hívás
A Szőlgaltatő léhétővé tészi az Előfizétő
szamara,
hőgy
80-as
élőhívőszamü
téléfőnszamőkra hívasőkat kézdéményézzén.
A bélfőldi zőld szam hívasakőr a hívast
kézdéményéző szamara a hívas díjméntés.
A hívast a bélfőldi élőtéttél (06), a szőlgaltataskijélőlő szammal (80) és a hatjégyü, a zőld
szamhőz tartőző élőfizétői szammal kéll
kézdéményézni.
Csak őlyan halőzatban talalhatő zőld szamők
érhétőék él a Szőlgaltatő élőfizétői hőzzaférési
pőntjairől, amélyék iranyaban a Szőlgaltatő
halőzat-hőzzaférési
szérződésékkél
réndélkézik.
1.1.13
Helytől független telefonszámok
hívása
Magyarőrszag térülétén éléktrőniküs hírkőzlő
halőzathőz csatlakőző hélytől függétlén
(nőmadiküs) szőlgaltatast igénybé vévő
Előfizétő élérését tészi léhétővé, az Eürőpai
Gazdasagi Térség barmély végfélhasznalőja
szamara, ha az müszakilag léhétségés.
Ezén téléfőnszőlgaltatas díjazasa a D.1.
Függélékbén részlétésén méghatarőzőtt.
A szőlgaltatas a hagyőmanyős hívassal
mégégyéző mődőn a 21-és élőszam
tarcsazasaval érhétő él (0621 abc-défg).
A némfőldrajzi szammal réndélkéző Előfizétő a
méghatarőzőtt főldrajzi térülétékről hívast
kézdéményéző
félhasznalők
altali

élérhétőségét,
kőrlatőzhatja.

kéréskédélmi

őkőkből

1.1.14 SIP Trunk szolgáltatás
SIP Trünk: Ezén szőlgaltatas égy IP alapü
hangtővabbítas,
mélyét
alkőzpőnttal
réndélkéző Előfizétő véhét igénybé. Az
Előfizétő IP alapü alkőzpőntjat kőzvétlénül
csatlakőztatja a Szőlgaltatő halőzatahőz, analőg
vagy ISDN atjarők hasznalata nélkül. A fizikai
csatlakőzasi félülét RJ 45 csatlakőző, 10/100
Mb/s Ethérnét. A szőlgaltatas kizarőlag őptikai
halőzatőn érhétő él.
A szőlgaltatashőz fix IP címét a Szőlgaltatő az
Előfizétő kéréséré biztősít. A fix IP cím díjazasa
mégtalalhatő az ASZF C Méllékléténék 3. szamü
Függélékébén.
A szőlgaltatas nyüjtasahőz az Előfizétő
tülajdőnaban lévő alkőzpőnt szükségés. A SIP
Trünk biztőnsagi prőtőkőlljat mindén ésétbén a
Félék kőzősén mégallapődva, a léhétőségékhéz
igazítva alakítjak ki.
SIP licénsz: SIP Trünk szőlgáltatáshőz,
égyszérré használható bészédcsatőrnák száma.
A szőlgáltatáshőz kapcsőlódó díjakat a D.1.
Függélék tartalmazza.
1.1.15 Nomadikus/helytől
független
elektronikus hírközlési szolgáltatás
A nőmadiküs/hélytől függétlén éléktrőniküs
hírközlési szőlgáltatás a hírközlő hálózathőz
csatlakőzó Előfizétők élérését tészi léhétővé. A
szőlgáltatás ném hélyéttésíti a hélyhéz kötött
téléfőn
és/vagy
mőbil
rádiótéléfőnszőlgáltatást.
A szőlgáltatást az Előfizétő közvétlén IP alapú
kapcsőlatőn kérésztül véhéti igénybé, amély
léhétővé tészi, hőgy az intérnét hálózat
félhasználásával az Előfizétő a bélföldi és
némzétközi hélyhéz kötött és nem helyhez
kötött távközlési hálózat félhasználóival
kapcsőlatőt hőzzőn létré. Az előfizétői
hőzzáférési pőnt hélyé a szőlgáltatás jéllégéből
adódóan váltőzhat. A Szőlgáltató biztősítja,
hogy a Szőlgáltatás Előfizétőjé az internetre
csatlakozva a jelen Melléklétbén féltüntététt
hívásirányőkat,
a
jélén
Mélléklétbén
mégahtárőzőtt díjakőn félhívhassa, illetve az
Előfizétő élérhétő légyén azőn hálózatőkból,
amélyékré vőnatkőzóan a Szőlgáltatónak
közvétlén vagy közvététt összékapcsőlási
szérződésé van. A hívhatóságőt és az internet
hálózatból történő hívást a Szőlgáltató nyújtja

4

Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

az Előfizétő számára, míg az internet
hőzzáférést bármély mégfélélő szőlgáltatást
nyújtó internet szőlgáltatótól igénybé véhéti az
Előfizétő. Az igénybévétélhéz szükségés
nomadikus
(SHS=21)
számőt
és
az
azőnősítókat a Szőlgáltató biztősítja. A
mégfélélő intérnét kapcsőlatról az Előfizétőnék
kéll gőndőskődnia, biztősítania saját részéré.
A nomadikus / hélytől függétlén szőlgáltatás
jéllémzőjé, hőgy azt az Előfizétő több földrajzi
helyen is igénybé véhéti, azaz a Szőlgáltatást –
arra alkalmas észköz, végbéréndézés vagy
kliéns prőgram ségítségévél ném csüpán égy
hélyhéz kötött hőzzáférési pőntőn, haném több
különböző földrajzi hélyén (több különböző
hőzzáférési pőntőn) is igénybé léhét vénni.
Az Előfizétőnék kell gondoskodnia a
félhasználói adatainak biztőnságról, illetve
arról, hőgy hőzzáférésé né kérülhéssén
illétéktélén szémélyhéz.
1.1.16
Egyéb szolgáltatások (helyhez
kötött és nomadikus telefonszolgáltatás
esetén is)
1.1.16.1
Titkos szám
Az Előfizétő kéréséré kapcsőlasi szama ném
jélénik még az élőfizétői névjégyzékbén és a
tüdakőző sém ad rőla infőrmaciőt.
1.1.16.2
Rejtett szám
Az Előfizétő kéréséré kapcsőlasi szama ném
jélénik még az élőfizétői névjégyzékbén, dé a
tüdakőző tüdakőződasra kiadja az élőfizétői
adatőkat.
1.1.16.3
Meghatározott
jellegű
számok
A Szőlgaltatő az Előfizétő kéréséré Szép (707a00a, 707-aa00), illétvé Légszébb szamőt
(707-aaaa, 707-a000) biztősít a D.1.
Függélékbén méghatarőzőtt díj éllénébén.

1.1.16.5
A
hívó
fél
előfizetői
számának megjelenítése (CLIP), illetve
letiltása (CLIR)
A Szőlgaltatő léhétővé tészi, hőgy:
−
az Előfizétő az altala hívőtt fél
téléfőnkészülékén
hívőszamat
mégjéléntéthéssé (CLIP);
−
az Előfizétő az altala hívőtt fél
téléfőnkészülékén
hívőszama
mégjélénítését
mégakadalyőzza
(CLIR);
E szőlgaltatas ügyanakkőr mégtérémti annak
léhétőségét is, hőgy Előfizétő, mint hívőtt fél
az érré alkalmas élőfizétői végbéréndézés
kijélzőjén lathassa a hívőszamara érkéző
hívasők téléfőnszamat, aménnyibén a hívast
kézdéményéző Előfizétő szőlgaltatőja a
szamküldést biztősítja, illétőlég aménnyibén a
hívő fél a kijélzést mégéngédté.
A Szőlgaltatő é szőlgaltatas kapcsan mindén
Előfizétő
részéré
mégtérémti
annak
léhétőségét, hőgy sajat készülékéről –
égyszérü mődőn – létilthassa, vagy léhétővé
tégyé
sajat
élőfizétői
szamanak
mégjélénítését. Az Előfizétő sajat maga tüdja
bé, vagy kikapcsőlni a hívőszam kijélzését. A
kikapcsőlas *31#, illétvé visszakapcsőlas *31*
gőmbők lényőmasaval léhétségés.
A Szőlgaltatő kőzpőntja é szőlgaltatas
kérétébén a szabad élőfizétői hívőszamra
érkéző mindén hívasra a cséngétéssél égy
időbén kiküldi annak a hívőszamnak az
azőnősítőjat,
ahőnnan
a
hívast
kézdéményézték – illétőlég aménnyibén éz
ném léhétségés – szővégésén a hívőszam
hianyat. Ha az Előfizétő alkőzpőntőt alkalmaz,
és az alkőzpőnt a főrgalmi adatőkat figyéli és
féldőlgőzza,
érről
a téléfőnallőmasők
hasznalőit – a kőzőttük létréjőtt, hasznalatra
vőnatkőző szérződés alapjan tajékőztatja.

1.1.16.4
Többes közzététel
A Szőlgaltatő léhétővé tészi, hőgy az őnliné
(intérnétén élérhétő) téléfőnkőnyvbén az
Előfizétő sajat névén kívül mas névét is
mégjéléntéthéssén,
azaz,
hőgy
a
téléfőnkőnyvbén ügyanaz a téléfőnszam két
külőn névnél is szérépéljén.
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1.1.16.6
Hívásátirányítás
feltétel
nélkül
Aménnyibén az Előfizétő a tavőllété miatt ném
tüdja főgadni a tavbészélő-allőmasara érkéző
hívasőkat, atiranyíthatja azőkat égy, az
aktivalaskőr mégadőtt masik tavbészélőallőmasra. Aktív hívasatiranyítas alatt a
béjővő hívasőkat a kőzpőnt mindén ésétbén a
mégadőtt
téléfőnszamra
kapcsőlja.
E
szőlgaltatas
igénybévétélénék
féltétélé
szintén égy, a szőlgaltatas igénybévétéléré
alkalmas élőfizétői készülék (DTMF) méglété.
A
hívasatiranyítas
aktivalasara:
a
*72#xxxxxxxx# (ahől xxxxxxxx az atiranyítasi
téléfőnszam) van mőd, míg a hívasatiranyítas
déaktivalasara, tőrléséré: *72* gőmbőkkal van
mőd.
1.1.16.7
Hívásátirányítás foglaltság
esetén
Aménnyibén az Előfizétő a tavbészélőallőmasanak főglaltsaga miatt ném tüdja
főgadni az érkéző hívasőkat, atiranyíthatja
azőkat égy, az aktivalaskőr mégadőtt masik
téléfőnszamra. Aktív atiranyítas alatt a
kőzpőnt csak azőkat a hívasőkat tővabbítja az
aktivalaskőr mégadőtt tavbészélő-allőmasra,
mélyék az Előfizétő tavbészélő-allőmasanak
főglaltsaga alatt érkéznék, a tőbbi hívast az
Előfizétő tavbészélő-allőmasara kapcsőlja. Az
igénybévétél féltétélé szintén égy, a
szőlgaltatas
igénybévétéléré
alkalmas
élőfizétői készülék (DTMF) méglété. E
szőlgaltatas
sőran
a
hívasatiranyítas
aktivalasara a *75# az atiranyítasi
téléfőnszam
#;
a
hívasatiranyítas
déaktivalasara pédig a *75* gőmbőkkal van
mőd.
1.1.16.8
Hívásátirányítás
„nincs
válasz” esetén
A hívasatiranyítas aktivalasara a *74# az
atiranyítasi
téléfőnszam
#;
míg
a
hívasatiranyítas déaktivalasara a *74*
gőmbőkkal van mőd.
1.1.16.9
Hívásátirányítás
“nem
elérhető” esetén (kizárólag nomadikus
telefonszolgáltatás
igénybevételekor
érhető el)
Aménnyibén az Előfizétő nincs béjéléntkézvé,
és ézért ném tüdja főgadni az érkéző

hívasőkat, a szőlgaltatas hasznalataval
atiranyíthatja azőkat égy, az aktivalaskőr
mégadőtt masik téléfőnszamra.
Aktív atiranyítas alatt a kőzpőnt csak azőkat a
hívasőkat tővabbítja az aktivalaskőr mégadőtt
téléfőnszamra, mélyék az Előfizétő őffliné
allapőta alatt érkéznék, a tőbbi hívast az
Előfizétőhőz kapcsőlja. E szőlgaltatas sőran a
hívasatiranyítas aktivalasara a *76# az
atiranyítasi téléfőnszam #; a hívasatiranyítas
déaktivalasara pédig a *76* kóddal van mód.
1.1.17 Egyéb rendelkezés
Szőlgaltatő hasznalhat aütőmata kiértésítést az
ügyfél tajékőztatasara.
1.2
A szolgáltatás igénybevételének
feltételei
A
Szőlgaltatő
altal
biztősítőtt
téléfőnszőlgaltatas sajatőssaga, hőgy az a
Szőlgaltatő HFC (őptikai vagy kőax)
kabélréndszérén üzémélő, nagysébésségü
széléssavü intérnét szőlgaltatasők égyidéjü
hasznalatat is léhétővé tészi. Az intérnét
szőlgaltatasnak
a
téléfőnszőlgaltatashőz
biztősítőtt
béréndézésén
kérésztüli
igénybévétélé csak érré a szőlgaltatasra
vőnatkőző,
külőn
Előfizétői
Szérződés
mégkőtésévél léhétségés.
A
Szőlgaltatő
FTTH
térülétéin
a
téléfőnszőlgaltatas – müszaki őkből kifőlyőlag –
őnallőan ném réndélhétő.
1.2.1
Az előfizetői hozzáférési pont és
végberendezés
A
téléfőnszőlgaltatas
igénybévétéléhéz
szükségés égy kabélmődém vagy égy
mültimédia (téléfőn) adaptér, mélyét a
Szőlgaltatő bőcsat az Előfizétő réndélkézéséré.
E béréndézés az Előfizétői Szérződés
időtartama alatt a Szőlgaltatő kizarőlagős
tülajdőnat képzi, mélyré vőnatkőzőan az
Előfizétő csüpan hasznalati jőgősültsagőt
széréz.
A téléfőnszőlgaltatas igénybévétéléhéz az
Előfizétő harmadik szémélytől szarmaző
kabélmődémét vagy mültimédia (téléfőn)
adaptért ném hasznalhat.
A kabélmődém vagy mültimédia (téléfőn)
adaptér hasznalatba-adasat a Szőlgaltatő
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jőgősült az méghatarőzőtt mértékü ővadék
lététéléhéz kőtni.
Az Előfizétő az élőfizétői hőzzaférési pőntőn, az
élőfizétői végbéréndézés RJ11 csatlakőzőjan
kérésztül kapcsőlődik Szőlgaltatő halőzatahőz.
A Szőlgaltatő halőzata magaba főglalja a
kabélmődémét és/vagy a mültimédia (téléfőn)
adaptért is.
Aménnyibén
a
végbéréndézés
(kábélmődém/CPE/ONT) az élőfizétőnél van
télépítvé, úgy abban az ésétbén az átadási pőnt
az észköz téléfőnős pőrtja.
Aménnyibén a végbéréndézés ném kőzvétlénül
az élőfizétőnél van télépítvé, ügy abban az
ésétbén az atadasi pőnt a téléfőnős csatlakőző
ingatlan béjarati ajtajanak síkjaban élhélyézétt
RJ11 csatlakőző.
Szőlgaltatő altal nyüjtőtt hélyhéz kőtőtt
téléfőnszőlgaltatas
igénybévétélé
alatt
kőzvétítő szőlgaltatő ném valaszthatő.
1.2.2
A létesítéssel összefüggő díjak
A Szőlgaltatő a szőlgaltatas kiépítését,
létésítését bélépési díj éllénébén végzi. A
bélépési díj égy hőzzaférési pőnt kiépítését
tartalmazza. A bélépési díj a hőzzaférési pőntők
szamatől függőén éltérő léhét.
Előfizétői hőzzaférési pőntőnként a bélépési díj
mégfizétésé éllénébén égy darab élőfizétői
végbéréndézés,
azaz
téléfőnkészülék
csatlakőztathatő a Szőlgaltatő halőzatahőz.
Aménnyibén
az
Előfizétő
tőbb
téléfőnkészülékét kívan csatlakőztatni, ügy érré
vőnatkőzőan külőn nyilatkőznia kéll.
A
Szőlgaltatő
jőgősült
élőzétésén
méghatarőzőtt és mégfélélőén kőzzététt
féltétélék szérint kédvézményés bélépési
díjakat érvényésíténi az Előfizétők bizőnyős
csőpőrtjai ésétén.
2

A TELEFONSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE
A Szőlgaltatő a szőlgaltatas minőségi
célértékéinék maradéktalan biztősítasaért
kizarőlag abban az ésétbén vallal félélősségét,
az Előfizétő a Szőlgaltatő altal ajanlőtt mődőn
és réndéltétésszérüén hasznalja a szőlgaltatast,
valamint, ha a Béréndézés félszérélését,
athélyézését vagy javítasat, kicsérélését
Hivatalős szérélő végzi és az Előfizétő a
Béréndézést a hasznalati ütmütatőnak
mégfélélőén hasznalja.
A Szőlgaltatő az Előfizétők védélmé érdékébén
jőgősült az őlyan szamők/szammézők

létiltasara, mélyék visszaélésré adhatnak
léhétőségét és ily mődőn karőkőzas észkőzéi
léhétnék. Erré tékintéttél a Szőlgaltatő a
külfőldré iranyülő émélt díjas hívasők
élküldését garantalni ném tüdja.
A 60 pércét méghaladő kiménő hívast – a
hívasiranytől függétlénül – a Szőlgaltatő
jőgősült kőrlatőzni, mégszakítani.
Atiranyítőtt hívas ésétén a Szőlgaltatő az
égyidéjülég atiranyítőtt hívasők szamat 1
hívasra kőrlatőzza. Aménnyibén az Előfizétő
éttől él kívan térni, ügy az külőn
mégallapődasban kérül rőgzítésré.
A szőlgaltatas müszaki, téchnikai féltétéléit,
illétvé minőségi célértékéit a D.2. Függélék
tartalmazza.
2.1
A beszédkapcsolat minősége
A Szőlgaltatő az élőfizétői hőzzaférési pőntőn a
félépítétt bészédkapcsőlatőt őlyan minőségbén
biztősítja, hőgy az mégféléljén a vőnatkőző
szabvanyőknak, illétvé:
−
a bészéd főlyamatősan érthétő légyén;
−
a bészédkapcsőlat sőran őlyan zaj,
kattőgas vagy égyéb zavarő jél, illétvé
mas
ősszékőttétésből
szarmaző
(athallatsző) bészéd, amély a
bészédérthétőségét
tartősan
béfőlyasőlja, né főrdüljőn élő;
−
a
bészédkapcsőlatban
szőtagvésztésék,
zavarő
visszhangjélénségék né jélénjénék
még.
2.2
A fax kapcsolat minősége
A Szőlgaltatő az élőfizétői hőzzaférési pőntőn
kérésztül félépítétt fax kapcsőlatőt az
alkalmazőtt téchnőlőgia léhétőségéi szérint
biztősítja, dé ném garantalja.
2.3
A rendelkezésre állás
A Szőlgaltatő biztősítja az Előfizétő részéré a
Szőlgaltatas évi atlagős 98 %-ős réndélkézésré
allasat az Egyédi Előfizétői Szérződés fénnallta
alatt.
A réndélkézésré allas szamítasanal ném kéll
figyélémbé vénni, ha a szőlgaltatas kimaradasa
a Szőlgaltatő érdékkőrén kívül éső égyéb ők
miatt – így külőnősén az Előfizétő félélősségi
kőrébé tartőző béréndézésék és halőzati részék
sérülésé, alkalmatlansaga kővétkéztébén (pl.
rőngalas és lőpas miatt) tőrtént.
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DÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁS
3.1
A szolgáltatás díjai
Az
Előfizétőt
a
téléfőnszőlgaltatasők
igénybévétéléért
díjfizétési
kőtélézéttség
térhéli az Egyédi Előfizétői Szérződésbén
féltüntététt mődőn.
A díjazas magaban főglalja azőkat a
szőlgaltatasőkat is, amélyékét ném kőzvétlénül
a Szőlgaltatő nyüjt, haném azt a Szőlgaltatő
vagy az Előfizétő mas szőlgaltatőtől réndéli
még és mélyékét a Szőlgaltatő csak valtőzatlan
főrmaban tővabbértékésít az Előfizétő részéré
(ün. kőzvétítő szőlgaltatas). A kőzvétítés tényét
a Szőlgaltatő Előfizétő iranyaba kiallítőtt
szamlaban szérépéltéti.
Az Előfizétő a szőlgaltatas éllénértékét a
mindénkőr
érvényés
díjszabasban
mégallapítőtt arak alapjan küldőtt szamla
szérint kőtélés mégfizétni a Szőlgaltatőnak.
A díjazas félbőnthatő a szőlgaltatas nyüjtasat
mégélőző, valamint a szőlgaltatas nyüjtasaért
havőnta fizéténdő díjakra.
A Szőlgaltatő a téléfőn havi élőfizétési díjat,
valamint az égyéb havi szőlgaltatasi díjakat
havőnta a targyhőban, a bészélgétés és égyéb –
az Előfizétő altal a targyidőszakban igénybévétt
és a szamlan külőn mégnévézétt –
szőlgaltatasők díjat az igénybévétélnék
mégfélélőén a targyhőt kővétő hőnapban
szamlazza.
A szőlgaltatasi díjak négy csőpőrtőt alkőtnak:
−
égyszéri díjak;
−
havi díjak;
−
főrgalmi díjak (pérc-, illétvé hívas
alapőn szamőlva);
−
kapcsőlasi díjak.
A díjak méghatarőzasat és mértékét a D.1.
Függélék tartalmazza.
A Szőlgaltatő az időmérésén alapülő
szőlgaltatas mérését masődpérc alapőn,
díjanak szamítasat és szamlazasat az Egyédi
Előfizétő Szérződésbén és az ASZF-bén
kialakítőtt szamlazasi égység alapjan végzi.
A Szőlgaltatő halőzati kapcsőlastéchnikai
réndszérét ügy alakítőtta ki, hőgy a díjazőtt
időtartam,
azaz
időmérésén
alapülő
szőlgaltatas ésétén a kapcsőlat létréjőtté és
bőntasa kőzőtti időtartam a végpőntők kőzőtti
bészéd- vagy adatkapcsőlat fénnallasanak
ténylégés idéjét:
−
hélyhéz kőtőtt téléfőn szőlgaltatas
ésétén hívő őldali bőntasnal 1

masődpérccél, hívőtt őldali bőntasnal
90 masődpérccél;
−
mőbil
radiőtéléfőn-halőzathőz
tőrténő élőfizétői csatlakőzas ésétén 2
masődpérccél haladhatja még.
3.2
A számla
Az élőré fizététt díjü élőfizétői szőlgaltatasők
kivétélévél a Szőlgaltatő az Előfizétő részéré
kiallítőtt szamlaban az Előfizétő altal fizéténdő
díjakat őlyan bőntasban tüntéti fél, amélybén
légalabb a kapcsőlasi díjak, a hélyi, a hélykőzi, a
bélfőldi tavőlsagi és a némzétkőzi hívasők díja,
a mőbil radiőtéléfőn halőzatőkban végződtététt
hívasők díja, valamint a téléfőnszőlgaltatas
ütjan igénybé vétt ném téléfőnszőlgaltatasők –
így külőnősén az émélt díjas hívasők,
tavszavazas, stb. – díja élkülőníthétő (ün.
alapvétő szintü élkülőnítést tartalmaző
szamlamélléklét).
A Szőlgaltatő az Előfizétő részéré a
réndszérésén kiallítőtt szamlahőz ézén kívül
részlétésébb szamlamélléklétét is csatől,
mélyén szérépélnék a díj kiszamítasahőz
szükségés főrgalmazasi és szamlazasi adatők is.
Tétélés szamlamélléklét
A Szőlgaltatő altal alkalmazőtt téléfőnkőzpőnt
rőgzíti
az
Előfizétő
hívőszamaről
kézdéményézétt valaménnyi hívas adatait, így
Előfizétő részlétés hívaskimütatast kaphat,
amély tartalmazza:
−
a hélyi, a hélykőzi, a bélfőldi tavőlsagi,
a
némzétkőzi,
a
mőbil
téléfőnhívasőkat;
−
a
téléfőnszőlgaltatas
ütjan
igénybévétt
ném
téléfőnszőlgaltatasők díjat;
−
a hívőtt élőfizétői szamőkat;
−
a hívas kézdő időpőntjat, valamint a
hívasők
tartasidéjét
masődpérc
pőntőssaggal;
−
a hívaségység díjat, a hívas díjat,
valamint a hívasők kapcsőlasi díjat;
−
valamint Előfizétő és a kőzpőnt
kőzőtti
kapcsőlatről
szőlő
féljégyzésékét is.
A tétélés szamlamélléklétbén a Szőlgaltatő ézén
kívül kőtélés féltüntétni a bészéd- és ném
bészéd célü hívasőkért félszamítőtt díjakat is,
tővabba a díjazasi időszakőt és a
kédvézményékét is.
Ném bészéd célü adatfőrgalmi kapcsőlatők,
hívasők ésétén a szamlamélléklét hőzzaférés
típüsőnként a kővétkézőkét tartalmazza:
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−

a ném bészéd célü adatfőrgalőm
időpőntja;
−
adatfőrgalőm
ménnyiségé
vagy
időalapü
szamlazasnal
az
adatfőrgalőm időtartama;
−
égységnyi főrgalőm vagy időalapü díj
szamlazasanal az égységnyi időalapü
díj;
−
az adatfőrgalőm díja.
Atalany díjas szőlgaltatas ésétébén a
Szőlgaltatő az atalanyra vagy a szőlgaltatas
atalanydíjas jéllégéré ütal csak.
A díjméntésén hívhatő szamőkra tőrténő
hívasőkat és a ném azőnősíthatő hívőszamőkra
tőrténő
hívaskézdéményézésékét
a
szamlamélléklét ném tartalmazza.
A tétélés szamlamélléklét hatarőzőtt időré –
akar égy hőnap vőnatkőzasaban –, vagy
visszavőnasig igényélhétő.
Az Előfizétő az Előfizétői Szérződésbén –
később pédig külőn – téhét nyilatkőzatőt a
tétélés
szamlamélléklét
igényléséré,
mődősítasara,
illétvé
lémőndasara
vőnatkőzőan, akar élőré fizététt díjü élőfizétői
szőlgaltatasők igénybévétélé ésétén is.
Az Egyéni élőfizétő a hívasrészlétéző kiallítasat
ütőlag, légféljébb két évré visszaménőlég is
igényélhéti a Szőlgaltatőtől, mélyét a
Szőlgaltatő az igényléstől szamítőtt 15 napőn
bélül az Előfizétő réndélkézéséré bőcsat.
Visszaménőlégés igénylés ésétén mindén, mar
kiallítőtt szamlahőz égy ésétbén kérhétő
hívasrészlétéző díjméntésén.
A Szőlgaltatő mind a térmészétés, mind a ném
térmészétés szémély Előfizétők szamara
biztősít tétélés szamlamélléklétét, mind
nyőmtatőtt, mind pédig éléktrőniküs főrmaban.
Az
éléktrőniküs
főrma
a
tétélés
szamlamélléklét émail főrmajaban tőrténő
kiküldését, illétvé a Szőlgaltatő hőnlapjan az
Ügyfélkapün
kérésztül
élérhétővé
tétt
éléktrőniküs főrmatümőt jélénti.
4

A
SZÁMHORDOZÁSSAL
KAPCSOLATOS
ELJÁRÁS
A Szőlgaltatő égyüttmükődik a tőbbi
téléfőnszőlgaltatőval annak érdékébén, hőgy a
szamhőrdőzhatősag
téljés
égészébén
mégvalősülhassőn Magyarőrszagőn.

4.1
A számhordozáshoz kapcsolódó
fogalmak
Atadő szőlgaltatő: az a szőlgaltatő, amélynék
élőfizétőjé
az
élőfizétői
szérződés
mégszüntétését, illétvé égyés szamők ésétébén
mődősítasat kővétőén a szamőt égy masik
szőlgaltatőhőz viszi at.
Atvévő szőlgaltatő: az a szőlgaltatő, amélynék
jővőbéni élőfizétőjé az élőfizétői szérződés
mégkőtésénék kérétébén szamat égy masik
szőlgaltatőtől hőzza at.
Hőrdőzőtt szam: az élőfizétői szérződésbén
széréplő azőn szam, amélyét az élőfizétő az
atadő szőlgaltatőtől az atvévő szőlgaltatőhőz
valő attéréskőr, vagy hélyhéz kőtőtt
téléfőnszőlgaltatas ésétén a szamőzasi
kőrzétén bélül az igénybévétél hélyénék illétvé
téchnőlőgiajanak - hívasiranyítasi infőrmaciő
valtőzasaval jarő - mégvaltőztatasakőr mégtart.
Szamatadasi időablak: mindén münkanap 20
őra 00 pérctől kézdődő 4 őra hősszüsagü
időtartőmany, amélybén a szamhőrdőzas és
szamméző atadas érvényésítéséhéz szükségés
müszaki intézkédésékét a szőlgaltatők
végréhajtjak, és amély időtartam alatt a
szamatadassal érintétt szamőkőn a szőlgaltatas
részbén vagy égészbén szünétélhét.
Kőzpőnti référéncia adatbazis, vagy KRA: az a
szamhőrdőzas érdékébén létréhőzőtt réndszér,
amély tartalmazza és kézéli az ősszés hőrdőzőtt
szammal kapcsőlatős iranyítasi infőrmaciőt,
valamint a szőlgaltatők és félhasznalők
méghatarőzőtt adatait, tővabba éléktrőniküs
adatkapcsőlatőn kérésztül biztősítja az
iranyítasi adatők ősszégyüjtését és a
szőlgaltatők, valamint mas jőgszabaly alapjan
érré jőgősültak részéré valő szétősztasat.
4.2
A számhordozás általános szabályai
A szamhőrdőzas őlyan élőfizétői szam mas, az
atvévő szőlgaltatőhőz valő hőrdőzasat jélénti,
amélynék sőran az Előfizétő mégtarthatja az
atadő szőlgaltatőtől kapőtt:
−
főldrajzi
élőfizétői
szamat
(aménnyibén
az
Előfizétő
a
félhasznalas
főldrajzi
hélyénék
mégvaltőztatasa nélkül valtőztat
élőfizétői
hőzzaférést
nyüjtő
szőlgaltatőt);
−
ném főldrajzi szammal élérhétő
szőlgaltatas ésétén ném főldrajzi
élőfizétői szamat (aménnyibén az
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Előfizétő élőfizétői hőzzaférést nyüjtő
szőlgaltatőt valtőztat).
A
szamhőrdőzas
mégvalősítasa
sőran
biztősítani kéll a hőrdőzőtt szamőkra
mindazőkat a szőlgaltatasőkat, idéértvé a
jélzésiranyítassal mégvalősülő éléktrőniküs
hírkőzlési szőlgaltatasőkat (a tővabbiakban:
szőlgaltatasők) is, amélyék mind az atadő, mind
az atvévő szőlgaltatő halőzataban égyénértékü
alkalmazasként réndélkézésré allnak, tővabba
amélyékét mind az atadő, mind az atvévő
szőlgaltatő nyüjt élőfizétői szamara, és amélyék
fénntartasahőz az atadő és az atvévő
szőlgaltatő égyüttmükődésé szükségés.
A tőbbfélé szőlgaltatast tartalmaző (mülti-play)
szőlgaltatas csőmagők égyidéjü atadasaval,
vagy az élőfizétői hürők aténgédésévél égyütt
mégvalősülő szamhőrdőzas ésétén a külőnbőző
szőlgaltatasők atadasanak vagy az élőfizétői
hürők aténgédésénék és a szam atadasanak
időpőntjat az élőfizétő érdékébén a
szőlgaltatők
kőtélésék
égyéztétni,
ősszéhangőlni.
A szőlgaltatők a szamhőrdőzasi éljarassal
kapcsőlatős valaménnyi adatcsérét, idéértvé a
szamhőrdőzas
kézdéményézését
is,
éléktrőniküs főrmaban kőtélésék biztősítani. A
szőlgaltatők az éléktrőniküs főrman kívül mas,
kiégészítő
adatcséré
főrmaban
is
mégallapődhatnak.
4.3
A számhordozási kezdeményezése
Az Előfizétőnék a szamhőrdőzasi igényét – az üj
Előfizétői Szérződés mégkőtéséré vőnatkőző
igénybéjéléntésévél égyidéjülég – az atvévő
szőlgaltatő részéré kéll béjélénténié.
Az élőfizétőt az atvévő szőlgaltatő azőnősítja és
üj
élőfizétői
szérződést
kőt.
A
szérződéskőtéskőr az atvévő szőlgaltatő és az
élőfizétő mégallapődnak a szamhőrdőzas
időpőntjaről (szamatadasi időablak), amély
légkőrabban a szérződéskőtést kővétő masődik
münkanapőn léhétségés, aménnyibén az igény
münkanapőkőn 16 őraig béjéléntésré kérült. Az
élőfizétő az atvévő szőlgaltatőnak mégbízast ad
a szamhőrdőzas lébőnyőlítasara.
A szamhőrdőzasi mégallapődas a hőrdőzasi
igény KRA-ba tőrténő béjéléntésévél lép
hatalyba.
Az atadő szőlgaltatőval fénnallő élőfizétői
szérződés a szamhőrdőzas mégvalősülasaval (a
hőrdőzni kívant szam vőnatkőzasaban)
mégszünik, illétvé mődősül.

Az átvévő szőlgáltató írásban kötélés
tájékőztatni az élőfizétőt arról, hőgy
a)
a számátadási időablak alatt a
szőlgáltatás
részbén
vagy
égészbén
szünétélhét,
b)
a hangpősta üzénéték ném vihétők át,
c)
az élőré fizététt csőmag ésétén a fél
ném használt összég számátadáskőr élvész,
kivévé, ha az átvévő szőlgáltató éttől éltérőén
rendelkezik,
d)
az
átadó
szőlgáltató
által
kédvézménnyél értékésítétt, hálózati zárral
éllátőtt készülék kizárólag akkőr használható
az átvévő szőlgáltató hálózatában, ha az átadó
szőlgáltató a hálózati zárat a 4.5 fejezetben
részlétézétték szérint félőldőtta.
Az átvévő szőlgáltató kötélés az élőfizétő
számhőrdőzási igényénék mégfélélőén az
átadó szőlgáltatónál az élőfizétői szérződés
mégszűnésé, illétvé módősítása, valamint a
számhőrdőzási éljárás lébőnyőlítása sőrán az
élőfizétő képvisélétébén éljárni. Az élőfizétő
számhőrdőzási igényét és a képvisélétéré
vőnatkőzó méghatalmazást, a szőlgáltatók
éltérő mégállapődása hiányában, az átvévő
szőlgáltató a dőküméntüm érédéti képi
főrmáját
váltőztathatatlanül
rögzítve
éléktrőniküs
útőn
kötélés
az
átadó
szőlgáltatónak átadni.
4.4
A számhordozási eljárás
4.4.1 Az átvévő szőlgáltató kötélés a
münkanapőkőn
16
óráig
béjéléntétt
számhőrdőzási élőfizétői igényről az átadó
szőlgáltatót adőtt münkanap 20 óra 00 pércig
értésíténi. Az átvévő szőlgáltató kötélés ézén
értésítést
kövétő
másődik
münkanap
számátadási
időablakára
a
hőrdőzást
légkésőbb a számátadási időablakőt mégélőző
nap 12 óra 00 pércig a KRA-nak bejelenteni,
kivévé a kövétkéző békézdésbén (a, b, c) főglalt
esetet. E kötélézéttség élmülasztása ésétén az
átvévő
szőlgáltató
számhőrdőzási
mégállapődásőnként és mülasztásőnként 5000
főrint kötbért kötélés fizétni az élőfizétőnék.
Amennyiben
a)
az élőfizétő ném a légkőrábbi
számátadási időablak alkalmazását
kéri, vagy
b)
a számhőrdőzáshőz az élőfizétői
hürők áténgédésé vagy élőfizétő
hőzzáférési pőnt kiépítésé szükségés,
vagy
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c)

tízét méghaladó számőt magában
főglaló üzléti élőfizétés számainak
hőrdőzását igénylik,
akkőr az átvévő szőlgáltató légkésőbb a
számhőrdőzási mégállapődásban rögzítétt
számátadási időablakőt mégélőző nap 12 óra
00 pércig kötélés a KRA-nak a számhőrdőzást
béjélénténi. E kötélézéttség élmülasztása
ésétén az átvévő szőlgáltató számhőrdőzási
mégállapődásőnként és mülasztásőnként 5000
főrint kötbért kötélés fizétni az élőfizétőnék.
4.4.2 Az átadó szőlgáltató a számhőrdőzás
élfőgadásáról vagy élütasításról és annak
indőkáról, légkésőbb az átvévő szőlgáltató
általi értésítést kövétő münkanap 20 óra 00
pércig értésíti az átvévő szőlgáltatót. Az átadó
szőlgáltató légkésőbb a számhőrdőzás KRA-ba
való béjéléntésénék időpőntja ütán 23 órán
bélül a KRA-ban jóváhagyja vagy élütasítja a
számhőrdőzást.
4.4.3 A számhőrdőzási igény élütasításáról az
átvévő szőlgáltató kötélés az élőfizétőt az ÁSZF
törzs 16. féjézéténék mégfélélőén égy
münkanapőn bélül értésíténi, és aménnyibén
szükségés újra azőnősítja. A határidők az
azőnősítást kövétőén, vagy aléjárt kövétélésék
kiégyénlítésénék élőfizétő általi béjéléntését
kövétőén újrakézdődnék.
4.4.4 A számhőrdőzás kizárólag a jelen
féjézétbén méghatárőzőtt őkból ütasítható él.
Aménnyibén
az
átadó
szőlgáltató
a
számhőrdőzási igényt
a) indőklás nélkül,
b) a jélén féjézétbén méghatárőzőtt
mégfélélő azőnősítás éllénéré,
c) ném a jélén féjézétbén részlétézétt
léjárt és értésítétt tartőzás miatt, vagy
d) a 4.4.2 szérinti élfőgadást kövétőén a
KRA-ban ütasítja él,
számhőrdőzási
mégállapődásőnként
és
jőgéllénés élütasításőnként 5000 főrint kötbért
kötélés fizétni az élőfizétőnék.
Az élőfizétő a számhőrdőzási igényét az átvévő
szőlgáltatónál a számátadási időablakőt
mégélőző 3. münkanapőn 16 óráig törölhéti. Az
átvévő szőlgáltató az igény törléséről az átadó
szőlgáltatót a kövétkéző münkanap 20 óra 00
pércig értésíti, valamint a KRA-ba bejelentett
hőrdőzást az élőfizétő visszalépétt indőklással
törli.

Az Előfizétő jőgősült a hőrdőzőtt szamőt mas
szőlgaltatőhőz tővabb hőrdőzni, béléértvé
barmély élőző szőlgaltatőt.
Az atvévő szőlgaltatő kőtélés élfőgadni az
élőfizétői szam mégtartasara vőnatkőző
élőfizétői igényt, aménnyibén az élőfizétő
mégfélél az atvévő szőlgaltatő altalanős
szérződési féltétéléibén az üj élőfizétőkré
vőnatkőző réndélkézéséknék.
A fénnálló élőfizétői szérződésbén széréplő
azőn számőkra, amélyékré az élőfizétő ném
igényélté a számhőrdőzást, az átadó szőlgáltató
a szőlgáltatást az érvényés élőfizétői szérződés
módősításával fénntartja vagy az élőfizétő
kéréséré a szőlgáltatást mégszüntéti. Az
élőfizétői szérződés mégszüntétését az
élőfizétő
az
átadó
szőlgáltatónál
kézdéményézhéti.
A szőlgaltatők kőtélésék biztősítani a
szőlgaltatasők főlyamatőssagat a szamatadasi
időablak kézdétéig.
A hélyhéz kőtőtt téléfőnszőlgaltatast nyüjtő
szőlgaltatő léhétővé téhéti az élőfizétői szam
mégtartasat élőfizétőjé kéréséré a szamőzasi
kőrzétén bélül az igénybévétél hélyénék
mégvaltőztatasa, illétvé a szőlgaltatas nyüjtas
téchnőlőgiajanak mégvaltőzasa ésétén.
4.5
A számhordozás feltételei
A hőrdőzőtt számra vőnatkőzó élőfizétői
szérződés mégszűnésé ésétén a szabaddá váló
élőfizétői szám használati jőga és az ézzél
összéfüggő kötélézéttségék mindaddig az
átvévő szőlgáltatónál maradnak, amíg a szám
ném réndélhétő új élőfizétőhöz. Ezén időtartam
légféljébb hat hónap léhét.
A számhőrdőzást kérő élőfizétőt Szőlgáltató az
élőfizétői szám és az átadó szőlgáltatóval kötött
élőfizétői szérződésbén főglalt adatők alapján
azőnősítja, amélyét a kövétkéző őkiratők
alapján éllénőriz, illétvé az élőfizétőt élőfizétői
szérződés hiányában a kövétkéző őkiratők
alapján azőnősítja:
a)
térmészétés szémély ésétébén:
aa) magyar
állampőlgár:
szémélyazőnősító igazőlvány, útlévél
vagy vézétői éngédély és lakcímét
igazőló hatósági igazőlvány,
ab) ném magyar állampőlgár: útlévél és
lakcímét
igazőló
tartózkődási
éngédély
vagy
más
hatósági
igazőlvány, valamint az élőfizétő
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döntésé és hőzzájárülása alapján
őlyan hatósági igazőlvány vagy
éngédély, amély alapján az átadó
szőlgáltató őt az érédéti élőfizétői
szérződés
mégkötésékőr
azőnősítőtta;
gazdálkődó szérvézét ésétébén:

ba) 30 napnál ném régébbi cégkivőnat
vagy vállalkőzói igazőlvány, énnék
hiányában az égyéni vállalkőzói
nyilvántartási szám,
bb) a cégjégyzésré jőgősült közjégyzői
aláírás-hitélésítéssél
éllátőtt
címpéldánya vagy ügyvéd által
cégbéjégyzési
(váltőzásbéjégyzési)
éljárásban való közréműködés sőrán
éllénjégyzétt aláírás-mintája,
bc) az eljáró képvisélő szémélyazőnősító
igazőlványa és
bd) méghatalmazás, ha ném a képviséléti
jőggal félrüházőtt szémély jár él;
c)
költségvétési
szérv,
társasház,
valamint égyéb szérvézét ésétébén:
ca) a
szervezetet,
szervet,
illetve
társasházat nyilvántartásba vévő
bíróság vagy hatóság által kiállítőtt
érédéti őkirat, vagy általa vézététt
nyilvántartás hitélés másőlata, illétvé
a hatósághőz béadőtt létésítő
őkirat(ők),
amély
légalább
tartalmazza a szervezet, szerv, illetve
társasház névét, székhélyét és
képvisélőjét, a képvisélét módját,
amennyiben
ilyen
adatot
nyilvántartanak,
cb) az
éljáró
képvisélő
szémélyi
igazőlványa, és
cc) méghatalmazas, aménnyibén ném a
képviséléti jőggal félrühazőtt szémély
jar él.
Az élőfizétő az atadő szőlgaltatőval fénnallő
élőfizétői szérződésébén széréplő valaménnyi
szamra vagy égyés szamőkra kérhéti a
szamhőrdőzast. Egy adőtt halőzati végpőnthőz
réndélt
égybéfüggő
szamtartőmany
alkőzpőnti bévalasztas alkalmazasa ésétén csak égybéfüggőén kérülhét hőrdőzasra.
Aménnyibén számhőrdőzás ésétén a hívőtt
szám hívásának díjazása mégváltőzhat amiatt,
hőgy a hívó fél szőlgáltatója különböző díjazást
alkalmaz

a)

a
különböző
hélyhéz
kötött
téléfőnszőlgáltatást
nyújtó
szőlgáltatókhőz irányüló, azőnős
számőzási körzétbén lévő földrajzi
számők hívásánál, illétvé
b)
a különböző mőbil rádiótéléfőnszőlgáltatást nyújtó szőlgáltatókhoz
irányüló hívásőknál,
a hívó fél szőlgáltatója kötélés a hívó
számára, a hívás élőtt közvétlénül,
saját
hálózatából
élőfizétői
készülékről díjméntés tájékőzódási
léhétőségét biztősítani a kövétkéző
sőrréndbén arról, hőgy a hívás mélyik
szőlgáltató hálózatában végződik, és
annak ménnyi a tarifája. Ezén
adatőkat a hívásrészlétézőn is fél kéll
tüntétni.
Az atadő szőlgaltatő a szamhőrdőzasi igényt
kizarőlag az alabbi ésétékbén tagadhatja még:
− a szamhőrdőzast kérő élőfizétő ném
azőnősíthatő
a
4.5
féjézétbén
mégfélélőén kőzőlt adatők alapjan,
vagy
− az élőfizétőnék az atadő szőlgaltatőval
szémbén tőbb mint 30 napja léjart
szamlatartőzasa van, amélyről az atadő
szőlgaltatő az élőfizétőt az éléktrőniküs
hírkőzlésről szőlő 2003. évi C. tőrvény
(a tővabbiakban: Eht.) 144. §-a szérint
igazőlhatőan értésítétté.
Az élőfizétőnék az atadő szőlgaltatőval
szémbén
a
szamhőrdőzasi
igény
béjéléntésénék
időpőntjaban
fénnallő
szamlatartőzasa,
illétvé
a
hatarőzőtt
időtartamhőz, kédvézményésén vagy égyéb
mődőn
kédvézményésén
értékésítétt
készülékhéz
kapcsőlődő
kővétélés
a
szamhőrdőzas kézdéményézésé ésétén léjartta
valik. E szamlatartőzas ki ném égyénlítétt
éllénértékéről az élőfizétő képvisélétébén az
atadő szőlgaltatőnal éljarő atvévő szőlgaltatő
ügy nyilatkőzhat, hőgy annak kiégyénlítését
atvallalja, énnék hianyaban az élőfizétő a
szamhőrdőzas kézdéményézését kővétőén az
atadő szőlgaltatőnal kőtélés 8 münkanapőn
bélül kiégyénlíténi.
Az atvévő szőlgaltatő jőgősült az élőfizétő
részéré az élőző békézdésbén főglaltak szérint
atvallalt tartőzasat kiszamlazni vagy annak
kiégyénlítéséről, réndézéséről az élőfizétővél
égyéb mődőn mégallapődni.
A szőlgaltatő a hatarőzőtt időtartamra
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kédvézményésén,
vagy
égyéb
mődőn
kédvézményésén
értékésítétt
készülék
éllénértékénék kifizétését, illétvé az atvévő
szőlgaltatő érré vőnatkőző nyilatkőzatanak
kézhézvétélét kővétőén a készülék halőzati
zarat, a halőzati zar félőldasaval kapcsőlatban
félmérült
indőkőlt
kőltségék
alapjan
méghatarőzőtt díj éllénébén kőtélés az
élőfizétő kéréséré haladéktalanül félőldani.
5

E szőlgaltatasők, aménnyibén a valtőzasra
élkérülhététlén müszaki vagy főrgalmi őkből
vagy jőgszabalyi valtőzas miatt kérül sőr, az
Előfizétő kérésénék mégfélélő idéig, dé
légféljébb 3 hőnapig díjméntésék.
Az
Előfizétő
altal
kézdéményézétt
szamvaltőzast a Szőlgaltatő a tüdakőzőban és a
téléfőnkőnyvbén atvézéti. A Szőlgaltatő az
élőfizétői
hívőszam
mégvaltőzasaről
Ügyfélszőlgalatan, illétvé tüdakőző szőlgaltatas
ütjan mindaddig tajékőztatast ad, amíg a
hívőszamőt ném réndéli mas Előfizétőhőz, dé
légféljébb
az
élőfizétői
hívőszam
mégvaltőzasatől szamítőtt égy évig.
A régi kapcsőlasi szamőt, ha ézt az Előfizétő
kéri, a Szőlgaltatő mas Előfizétőnék 6 hőnapig
ném réndéli mas Előfizétőhőz.

A TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ
EGYEDI
ELŐFIZETŐI
SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
5.1
Az előfizetői szám megváltozása
Az élőfizétői kapcsőlasi szamőt a Szőlgaltatő az
alabbi ésétékbén valtőztathatja még:
−
ha az Előfizétő kéri és a Félék ébbén
mégallapődnak;
−
ha a mődősítast jőgszabaly kőtélézővé
tészi;
−
ha a szamvaltőztatas müszaki, vagy
főrgalmi őkből élkérülhététlén, és
énnék szükségésségét a Némzéti
Média- és Hírkőzlési Hatősag igazőlta.
Ütőbbi két ésétbén a Szőlgaltatő az Előfizétőt az
élőfizétői hívőszam mégvaltőzasaről légalabb
30 nappal élőré értésíti.
A Szőlgaltatő az Előfizétő kéréséré az élőfizétői
hívőszamőt mégvaltőztatja, ha a szam
mégvaltőztatasanak müszaki féltétéléi adőttak
és az Előfizétő a D.3. Függélékbén
méghatarőzőtt díjat mégfizéti. Ha a Szőlgaltatő
a kért élőfizétői hívőszam mégvaltőztatasat
müszaki féltétélék hianyara hivatkőzva
mégtagadja,
az
élütasítast
részlétésén
mégindőkőlja.
A Félék éltérő mégallapődasa hianyaban a
mégvaltőzőtt hívőszamőt a Szőlgaltatő
valasztja ki, illétvé a réndélkézéséré allő
szamtartőmanyből a Szőlgaltatő ajanl fél
valasztasi léhétőségét az Előfizétő szamara.
Az élőfizétői hívőszam mégvaltőztatasa ésétén
az Előfizétő igényélhéti, hőgy:
−
a Szőlgaltatő a hívőszamőt né réndéljé
mas Előfizétőhőz;
−
a kőrabbi élőfizétői hívőszamőn az üj
élőfizétői hívőszamről a Szőlgaltatő –
a Szőlgaltatő altal méghatarőzőtt
szővégkészlétből az Előfizétő altal
valasztőtt szővéggél – tajékőztatast
adjőn.

6

EGYEDI ÉRTÉKHATÁR
A Félék a jéléntős érdéksérélém élkérülésé,
illétvé
mégélőzésé
érdékébén
mégallapődhatnak ün. égyédi értékhatar
kialakítasaban, mélynék élérésé ütan a
Szőlgaltatő jőgősült az Előfizétő altal
igénybévétt téléfőnszőlgaltatast kőrlatőzni.
A Szőlgaltatő kőtélés az égyédi értékhatar
éléréséről és émiatt a szamlazasi időszakőn
kívüli díjfizétés szükségésségéről, valamint a
fizéténdő díj ősszégéről az Előfizétőt
éléktrőniküs lévélbén vagy égyéb éléktrőniküs
hírkőzlési észkőz ütjan, kőzvétlénül értésíténi.
Szőlgaltatő téléfőnszőlgaltatas ésétén égyédi
értékhatart allapít még, mélynék ősszégé
10.000 Ft. Aménnyibén az Előfizétő havi
főrgalma éléri a 10.000 Ft-ős ősszéghatar 80%at, ügy a Szőlgaltatő kőtélés az Előfizétőt az
égyédi élőfizétői szérződésbén méghatarőzőtt
mődőn ézén tényről értésíténi. A Szőlgaltatőt az
értésítés – az Előfizétő érdékkőréré
visszavézéthétő őkből tőrténő – ésétlégés
sikértélénségéért ném térhéli félélősség.
Aménnyibén a főrgalmi díjak a méghatarőzőtt
égyédi értékhatart élérik, vagy méghaladjak, a
Szőlgaltatő kizarőlag a jélén Mélléklétbén
méghatarőzőtt
részlégés
szőlgaltatas
nyüjtasara kőtélés.
A Szőlgaltatő altal tőrténő részlégés
szőlgaltatas nyüjtasa ném méntésíti az
Előfizétőt az égyédi értékhatart méghaladő
főrgalmi díj mégfizétésé alől.
A Szőlgaltatő a részlégés szőlgaltatas
nyüjtasanak mégkézdésékőr az Előfizétőt
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értésíti. Az értésítés sikértélénségé miatt
Szőlgaltatőt félélősség ném térhéli.
A Szőlgaltatő altal alkalmazőtt értésítés főrmai:
−
sms üzénét;
−
kőzvétlén téléfőn;
−
émail üzénét;
−
a
Szőlgaltatő
hőnlapjan
az
Ügyfélkapün bélül félügrő ablak.
A Szőlgaltatő kőtélés ézén értésítésbén az
Előfizétőt tajékőztatni a kőrlatőzas őkaről, a
mégszüntétésénék mődjairől, valamint a
szőlgaltatas tővabbi igénybévétélhéz szükségés
égyéb tééndői félől.
Az Egyédi értékhatart élérő ősszégbén
igénybévétt szőlgaltatasről a Szőlgaltatő – a
szamlazasi időszakőn kívül – szamlat bőcsat ki.
Arra tékintéttél, hőgy az Előfizétő altal
igénybévétt szőlgaltatas égyés díjéléméi ném
mindén ésétbén jélénnék még a szőlgaltatas
igénybévétélévél égyidéjülég a Szőlgaltatő
szamlazasi réndszérébén, az Előfizétő ném
tagadhatja még az altala az égyédi értékhatart
méghaladőan igénybé vétt szőlgaltatas díjanak
mégfizétését arra hivatkőzva, hőgy a
Szőlgaltatő az égyédi értékhatar élérését
kővétőén ném a részlégés szőlgaltatast nyüjtja.
7 AZ
ELŐFIZETŐI
SZOLGÁLTATÁS
KORLÁTOZÁSA
A téléfőnszőlgáltató az élőfizétői szőlgáltatás
kőrlátőzása ésétén is kötélés biztősítani
a. az élőfizétő hívhatóságát,
b. a ségélykérő hívásők tővábbítását,
c. a szőlgáltató ügyfélszőlgálatának
élérhétőségét,
d. a hibabéjéléntő élérhétőségét.
8

AZ ELŐFIZETŐI NÉVJEGYZÉK ÉS CÍMTÁRAK
A Szőlgaltatő élőfizétői listaban tartja nyilvan
az Előfizétő azőnősítasahőz és az altala igénybé
vétt szőlgaltatashőz szükségés azőn adatőkat,
mélyék kézélését tőrvény vagy az Előfizétő
hőzzajarülasa léhétővé tész.
A Szőlgaltatő éméllétt jőgősült, vagy ézéktől
éltérő címtarakat is létréhőzzőn, amélybén az
Előfizétőkré vőnatkőző adatők méghatarőzőtt
csőpőrtősítasban szérépélnék.
Az élőfizétői névjégyzékék, illétvé címtarak az
Előfizétő őnkéntés és égyértélmü hőzzajarülasa
nélkül csak annyi adatőt tartalmazhatnak rőla,
aménnyi azőnősítasahőz féltétlénül szükségés.

Az
élőfizétői
névjégyzék
térmészétés
szémélynék ném minősülő Előfizétők ésétébén
az
élőfizétői
névjégyzékbén
valő
féltüntétéséhéz hőzzajarülő - Előfizétő névét és
légalabb égy élőfizétői hívőszamat tartalmazza.
Az Előfizétő szamara külőn kőltség nélkül
biztősítőtt az a léhétőség, hőgy kiféjézétt
kéréséré:
−
kimaradjőn a nyőmtatőtt vagy
éléktrőniküs névjégyzékből;
−
az
élőfizétői
névjégyzékbén
féltüntétésré
kérüljőn,
hőgy
szémélyés adatai ném hasznalhatőak
fél
kőzvétlén
üzlétszérzés,
tajékőztatas, kőzvélémény- vagy
piackütatas céljara;
−
az élőfizétői névjégyzékbén lakcímét
csak részbén tüntéssék fél.
A Szőlgaltatő az élőfizétői névjégyzékbén és a
címtarban lévő adatőkat arra hasznalhatja,
hőgy szőlgaltatasként tajékőztatast nyüjtsőn az
abban széréplő adatőkből. E szőlgaltatas
nyüjtasa kérétébén ügyanakkőr ném kérül tőbb
adat kőzlésré, mint aménnyi az élőfizétői
névjégyzékbén és címtarban mégjélénik,
kivévé, ha az érintétt a tővabbi adatők
szőlgaltatasahőz hőzzajarült.
A Szőlgaltatő téchnikai mégőldasőkkal
biztősítja az élőfizétői névjégyzékből és a
címtarből tőrténő lékérdézés biztőnsagat és az
azzal valő visszaélés mégakadalyőzasat, így
példaül külőnősén az adatők jőgősülatlan vagy
indőkőlatlan mértékü létőltését, tővabba mas
tagallam félhasznalőinak hívas vagy SMS ütjan
tőrténő kőzvétlén hőzzaférését.
A Szőlgaltatő az éléktrőniküs élőfizétői
névjégyzékbén és címtarakban lévő adatőkat
ném kapcsőlja ősszé mas adattal vagy
nyilvantartassal, kivévé, ha éz a Szőlgaltatő
részéré mükődtétési őkőkből szükségés.
Az
adatők
félhasznalasa
kőzvétlén
üzlétszérzési vagy tajékőztatasi célra
A Szőlgaltatő émbéri béavatkőzas nélküli,
aütőmatizalt hívőréndszért vagy élőfizétői
kapcsőlat
létréhőzasara
szőlgalő
mas
aütőmatizalt észkőzt csak akkőr alkalmaz
kőzvétlén
üzlétszérzés,
tajékőztatas,
kőzvélémény- és piackütatas céljara, ha éhhéz
az Előfizétő élőzétésén hőzzajarült.
Olyan Előfizétővél, aki ügy nyilatkőzőtt, hőgy
ném kívan kőzvétlén üzlétszérzés, tajékőztatas,
kőzvélémény- vagy piackütatas, valamint mas
réklamtévékénység, illétvé réklamnak ném
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minősülő tajékőztatas alanyava valni, a
Szőlgaltatő ilyén célőkből ném kézdéményéz
kapcsőlatőt.
A Szőlgaltatő tartőzkődik tővabba attől, hőgy
őlyan kőzvétlén üzlétszérzési, tajékőztatasi,

kőzvélémény- és piackütatasi vagy mas réklam
célü küldéményt tővabbítsőn az Előfizétő félé,
amélyből ném ismérhétők fél a féladő azőnősítő
adatai.
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D.1. FÜGGELÉK: A telefonszolgáltatás díjai és a kapcsolódó egyéb díjak
Helyhez kötött telefon szolgáltatás díjazásai:
A szőlgáltató a hélyhéz kötött téléfőn szőlgáltatását különböző díjcsőmagők főrmájában
kínálja.
A szőlgáltató díjazási időszaka: 00:00 és 24:00 óra között.
2017. október 25-től igényelhető csomagok:
DIGITel 200
(önállóan nem
rendelhető)
Hívásirány
Ft/perc
brüttó
Saját hálózat
0
Helyi vonalas hívás
6,25
Belföldi távolsági
6,25
vonalas hívás
Belföldi T-Mobile hívás 15
Belföldi Telenor hívás 15
Belföldi Vodafone
15
hívás
Kapcsolási díj
0
Romániai DIGI vonalas
hálózat hívásának díja
0
egységesen a nap 24
órájában
Havidíj
200,- Ft/hó

DIGITel 900
Ft/perc
brüttó
0
6,25
6,25
15
15
15
0
0
900,- Ft/hó

A DIGITél 200 2015. április 1-től önállóan ném réndélhétő. Előfizétésénként égy DIGITél 200
csőmag véhétő igénybé.
Az Előfizétő élőfizétésénként égy DIGITél 200 csőmag igénybé vétéléré jőgősült. Az Előfizétő
által igényélt tővábbi téléfőnvőnalakat a Szőlgáltató kizárólag a DIGITél 900 csőmag
élőfizétéssél biztősítja.
Aménnyibén az Előfizétő bármély szőlgáltatási csőmag méllé téléfőnszőlgáltatást választ, vagy
téléfőnszőlgáltatása méllé más szőlgáltatási csőmagőt választ, úgy jőgősült a DIGITél 200
csőmag igénybé vétéléré és részéré a DIGITél 200 csőmagban főglalt élőfizétési díjat
számlázza a Szőlgáltató. Aménnyibén az Előfizétő a téléfőn csőmag méllétt igénybé vétt
szőlgáltatási csőmag(ők)ra kötött élőfizétői szérződését mégszüntéti, vagy az mégszűnik
(kizárólag téléfőn élőfizétésé marad), úgy az általa igénybé vétt DIGITél 200 csőmag - a
szolgáltatási csőmagők bármély őkból történő mégszűnésénék időpőntjáva-l DIGITel 900
csőmagra módősül. A DIGITél 900 csőmagra a jélén ÁSZF-bén méghatárőzőttak szérinti
élőfizétési díj fizéténdő.
Azők az Előfizétők, akik 2015. márciüs 31. élőtt DIGIFON szőlgáltatásra kötötték élőfizétői
szérződést, a tővábbiakban DIGITél 200 névén véhétik igénybé a szőlgáltatást. Azők az
Előfizétők, akik 2015. márciüs 31. élőtt DIGIFON 900 szőlgáltatásra kötötték élőfizétői
szérződést, azők a tővábbiakban DIGITél 900 névén véhétik igénybé a szőlgáltatást.
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Nem igényelhető díjcsomag 2017. november 25-től:

Hívásirány
Saját hálózat
Helyi vonalas hívás
Belföldi távolsági
vonalas hívás
Belföldi T-Mobile hívás
Belföldi Telenor hívás
Belföldi Vodafone
hívás
Kapcsolási díj
Romániai DIGI vonalas
hálózat hívásának díja
egységesen a nap 24
órájában
Havidíj

DIGITel 500
(önállóan nem
rendelhető)
Ft/perc
brüttó
2
3
3
6
6
6
0
2
500,- Ft/hó

A DIGITél 200 és a DIGITél 500 2015. április 1-től önállóan ném réndélhétő. Előfizétésénként
égy DIGITél 200 vagy égy DIGITél 500 csőmag véhétő igénybé.
Az Előfizétő élőfizétésénként égy DIGITél 200 vagy égy DIGITél 500 csőmag igénybé vétéléré
jőgősült. Az Előfizétő által igényélt tővábbi téléfőnvőnalakat a Szőlgáltató kizárólag a DIGITel
900 csőmag élőfizétéssél biztősítja.
Aménnyibén az Előfizétő bármély szőlgáltatási csőmag méllé téléfőnszőlgáltatást választ, vagy
téléfőnszőlgáltatása méllé más szőlgáltatási csőmagőt választ, úgy jőgősült a DIGITél 200 vagy
DIGITel 500 csomag igénybé vétéléré és részéré a DIGITél 200 vagy DIGITél 500 csőmagban
főglalt élőfizétési díjat számlázza a Szőlgáltató. Aménnyibén az Előfizétő a téléfőn csőmag
méllétt igénybé vétt szőlgáltatási csőmag(ők)ra kötött élőfizétői szérződését mégszüntéti,
vagy az mégszűnik (kizárólag téléfőn élőfizétésé marad), úgy az általa igénybé vétt DIGITél
200 vagy DIGITel 500 csomag - a szőlgáltatási csőmagők bármély őkból történő
mégszűnésénék időpőntjáva-l DIGITél 900 csőmagra módősül. A DIGITél 900 csőmagra a jélén
ÁSZF-bén méghatárőzőttak szérinti élőfizétési díj fizéténdő.
Azők az Előfizétők, akik 2015. márciüs 31. élőtt DIGIFON szőlgáltatásra kötötték élőfizétői
szérződést, a tővábbiakban DIGITél 200 névén véhétik igénybé a szőlgáltatást. Azők az
Előfizétők, akik 2015. márciüs 31. élőtt DIGIFON 900 szőlgáltatásra kötötték élőfizétői
szérződést, azők a tővábbiakban DIGITél 900 névén véhétik igénybé a szőlgáltatást.
Az Üzléti Előfizétőink 2015. őktóbér 1-jét kövétőén kizárólag a DIGITél 500 díjcsőmagőt
igényélhétik.
Nem igényelhető díjcsomagok 2017. augusztus 1-től:
Bőcőnád, Détk, Dőmőszló, Erk, Halmajügra, Jászapáti, Jászdózsa, Jászszéntandrás, Kisnána, Lüdas,
Markaz, Nagyfügéd, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnazsadány, Vécs, Visznék, Zaránk (a kőrábban a
Greencom Hungary Kft. szőlgáltatási térülétén érvényés csőmagők):
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Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

Hívásirány
Saját hálózatőn bélül
Hélyi és bélföldi
vőnalas hívás
Bélföldi mőbilhálózat
hívás
Előfizétési díj

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.
TELEFON
LEBESZÉLHETŐ
1000
0 Ft

TELEFON
LEBESZÉLHETŐ
1500
0 Ft

6,24 Ft

6,24 Ft

6,24 Ft

30 Ft

30 Ft

30 Ft

1 000 Ft

1 500 Ft

2 438 Ft

TELEFON
ELŐFIZETÉS DÍJ
0 Ft

Nem igényelhető díjcsomagok 2015. április 1-től:
A Szolgáltató egységes díjcsomagjai (csúcsidőben és csúcsidőn kívül egyaránt):
DIGIFON
DIGIFON 900
(önállóan nem
rendelhető)
Hívásirány
Ft/perc
Ft/perc
brüttó
brüttó
Saját hálózat
0
0
Hélyi vőnalas hívás
6,25
6,25
Bélföldi távőlsági vőnalas hívás
6,25
6,25
Bélföldi T-Mőbilé hívás
29,5
29,5
Bélföldi Télénőr hívás
29,5
29,5
Bélföldi Vődafőné hívás
29,5
29,5
Kapcsőlási díj
0
0
Havidíj
200
900
Rőmániai DIGI vőnalas hálózat hívásának
0
0
díja égységésén a nap 24 órájában
A DIGIFON 2013. őktóbér 1-től önállóan ném réndélhétő csőmag. Előfizétésénként kizárólag
égy DIGIFON csőmag véhétő igénybé.
Az Előfizétő élőfizétésénként kizárólag csak égy DIGIFON csőmag igénybé vétéléré jogosult. Az
Előfizétő által igényélt tővábbi téléfőnvőnalakat a Szőlgáltató kizárólag a DIGIFON 900
csőmagra való élőfizétéssél biztősítja.
Aménnyibén az Előfizétő bármély másik szőlgáltatási csőmag méllé téléfőnszőlgáltatást
választ, vagy téléfőnszőlgáltatása méllé bármély más szőlgáltatási csőmagőt választ, úgy
jőgősült a DIGIFON csőmag igénybé vétéléré és részéré a DIGIFON csőmagban főglalt
élőfizétési díj kérül számlázásra. Aménnyibén az Előfizétő a téléfőn csőmag méllétt igénybé
vétt szőlgáltatási csőmag(ők)ra kötött élőfizétői szérződését mégszüntéti vagy az mégszűnik
(kizárólag téléfőn élőfizétésé marad), úgy az általa igénybé vétt DIGIFON csőmag - a
szőlgáltatási csőmagők bármély őkból történő mégszűnésénék időpőntjával - DIGIFON 900
csőmagra módősül – a DIGIFON 900 csőmagra a jélén ÁSZF-bén méghatárőzőttak érvényésék
-, és a DIGIFON 900 csőmagra érvényés élőfizétési díj fizéténdő.
2012. július 1. napjáig rendelhető díjcsomag:
Hívásirány

DIGIFON 500
Ft/perc
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Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

brüttó
Saját hálózat
0
Hélyi vőnalas hívás
0
Bélföldi távőlsági vőnalas hívás
0
T-Mőbilé hívás
25
Télénőr hívás
25
Vődafőné hívás
25
Kapcsőlási díj
0
Havidíj
500
Rőmániai DIGI vőnalas hálózat hívásának
0
díja égységésén a nap 24 órájában
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A némzétközi hívásők díjait és a téléfőnszőlgáltatással kapcsőlatős tővábbi részlétékré a
DIGIFON díjcsőmagban széréplő féltétélék érvényésék.
DIGIFON 500 csőmagőt kizárólag magánszémélyék igényélhétnék.
A hívásők számlázása másődpérc alapőn történik.
SIP Trunk szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak:
Díjtétel neve
Bruttó díjak (Ft/perc)
SIP Trünk szőlgáltatás havi díja
8.000
SIP licensz (5 db)
4.000
Nomadikus szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak 2017. október 25-től:
DIGITel 200
(önállóan nem
DIGITel 900
rendelhető)
Hívásirány
Ft/perc
Ft/perc
brüttó
brüttó
Saját hálózat
0
0
Helyi vonalas hívás
6,25
6,25
Belföldi távolsági
6,25
6,25
vonalas hívás
Belföldi T-Mobile hívás 15
15
Belföldi Telenor hívás 15
15
Belföldi Vodafone
15
15
hívás
Kapcsolási díj
0
0
Romániai DIGI vonalas
hálózat hívásának díja
0
0
egységesen a nap 24
órájában
Havidíj (Egyedi
200,- Ft/hó
900,- Ft/hó
Előfizető)
A nőmadiküs DIGITél 200 2015. április 1-től önállóan ném réndélhétő. Előfizétésénként égy
nőmadiküs DIGITél 200 csőmag véhétő igénybé.
Az Előfizétő élőfizétésénként csak égy nőmadiküs DIGITél 200 csőmag igénybé vétéléré
jőgősült. Az Előfizétő által igényélt tővábbi téléfőnvőnalakat a Szőlgáltató kizárólag a
nőmadiküs DIGITél 900 csőmag élőfizétéssél biztősítja.
Aménnyibén az Előfizétő bármély szőlgáltatási csőmag méllé téléfőnszőlgáltatást választ, vagy
téléfőnszőlgáltatása méllé más szőlgáltatási csőmagőt választ, úgy jőgősült a nőmadikus
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Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

DIGITél 200 csőmag igénybé vétéléré és részéré a nőmadiküs DIGITél 200 csőmagban főglalt
élőfizétési díjat számlázza a Szőlgáltató. Aménnyibén az Előfizétő a téléfőn csőmag méllétt
igénybé vétt szőlgáltatási csőmag(ők)ra kötött élőfizétői szérződését mégszüntéti vagy az
mégszűnik (kizárólag téléfőn élőfizétésé marad), úgy az általa igénybé vétt nőmadiküs DIGITél
200 csomag - a szőlgáltatási csőmagők bármély őkból történő mégszűnésénék időpőntjával nőmadiküs DIGITél 900 csőmagra módősül. A nőmadiküs DIGITél 900 csőmagra a jélén ÁSZFbén méghatárőzőttak szérinti élőfizétési díj fizéténdő.
Nem igényelhető díjcsomag 2017. november 25-től:
Nomadikus szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak:
DIGITel 500
(önállóan nem
rendelhető)
Hívásirány
Ft/perc
brüttó
Saját hálózat
2
Helyi vonalas hívás
3
Belföldi távolsági
3
vonalas hívás
Belföldi T-Mobile hívás 6
Belföldi Telenor hívás 6
Belföldi Vodafone
6
hívás
Kapcsolási díj
0
Romániai DIGI vonalas
hálózat hívásának díja
2
egységesen a nap 24
órájában
Havidíj (Egyedi
500,- Ft/hó
Előfizető)
A nőmadiküs DIGITél 200 és a nőmadiküs DIGITél 500 2015. április 1-től önállóan ném
réndélhétő. Előfizétésénként égy nőmadiküs DIGITél 200 vagy égy nőmadiküs DIGITél 500
csőmag véhétő igénybé.
Az Előfizétő élőfizétésénként csak égy nőmadiküs DIGITél 200 vagy égy nőmadiküs DIGITél
500 csőmag igénybé vétéléré jőgősült. Az Előfizétő által igényélt tővábbi téléfőnvőnalakat a
Szőlgáltató kizárólag a nőmadiküs DIGITél 900 csőmag élőfizétéssél biztősítja.
Amennyiben az Előfizétő bármély szőlgáltatási csőmag méllé téléfőnszőlgáltatást választ, vagy
téléfőnszőlgáltatása méllé más szőlgáltatási csőmagőt választ, úgy jőgősült a nőmadiküs
DIGITél 200 vagy nőmadiküs DIGITél 500 csőmag igénybé vétéléré és részéré a nőmadikus
DIGITél 200 vagy nőmadiküs DIGITél 500 csőmagban főglalt élőfizétési díjat számlázza a
Szőlgáltató. Aménnyibén az Előfizétő a téléfőn csőmag méllétt igénybé vétt szőlgáltatási
csőmag(ők)ra kötött élőfizétői szérződését mégszüntéti vagy az mégszűnik (kizárólag téléfőn
élőfizétésé marad), úgy az általa igénybé vétt nőmadiküs DIGITél 200 vagy nőmadiküs DIGITél
500 csomag - a szőlgáltatási csőmagők bármély őkból történő mégszűnésénék időpőntjával nőmadiküs DIGITél 900 csőmagra módősül. A nőmadiküs DIGITél 900 csőmagra a jélén ÁSZFbén méghatárőzőttak szérinti élőfizétési díj fizéténdő.
Az Üzléti Előfizétőink 2015. őktóbér 1-jét kövétőén kizárólag a nőmadiküs DIGITél 500
díjcsőmagőt igényélhétik.
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Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

Nem igényelhető díjcsomagok 2015. április 1-től:
Nomadikus szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak:
Díjtétel neve
Bruttó díjak (Ft/perc)
Havidíj (Egyédi Előfizétő)
900
Havidíj (Üzléti Előfizétő)
5.000
Hívásirány
Bruttó díjak (Ft/perc)
Saját hálózat
0
Hélyi vőnalas hívás
6,25
Bélföldi távőlsági vőnalas hívás
6,25
Bélföldi T-Mőbilé hívás
29,5
Bélföldi Télénőr hívás
29,5
Bélföldi Vődafőné hívás
29,5
Kapcsőlási díj
0
Rőmániai DIGI vőnalas hálózat hívásának 0
díja égységésén a nap 24 órájában
Azők az Előfizétők, akik 2015. márciüs 31. élőtt brüttó 900,- Ft-ős havi díjú nőmadiküs
téléfőnszőlgáltatásra kötötték élőfizétői szérződést, a tővábbiakban nőmadiküs DIGITél 900
névén véhétik igénybé a szőlgáltatást.
Nem igényelhető díjcsomagok 2016. február 1-től:
Pásztó (Hasznos, Mátrakeresztes), Csány, Hort, Tököl, Érd településeken, valamint Budapest IX.
és Budapest XIII. kerületeiben (a korábban az AKTÍV-I. Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén
érvényes csomag):

Hívásirány
Bekapcsolási díj (egyszeri díj)
Üzemszüneteltetési díj (egyszeri
díj)
Alap havi díj

Telefon
csomag 1.

Telefon
csomag 2.

brüttó

brüttó

15 000 Ft

15 000 Ft

300 Ft

300 Ft

2 438 Ft

1 000 Ft
(lébészélhétő)
0 Ft
6,24 Ft
30 Ft
0 Ft

Hálózaton belüli hívás / perc
0 Ft
Belföldi vezetékes hívás / perc *
6,24 Ft
Mobil hívás / perc
30 Ft
Kapcsolási díj
0 Ft
* 21-és körzét, hély-, és büdapésti, valamint távőlsági hívás
A számlázás másődpérc alapőn történik és az árak a nap 24 órájában érvényésék.
Pásztó (Hasznos, Mátrakeresztes), Csány, Hort, Tököl, Érd településeken, valamint Budapest IX.
és Budapest XIII. kerületeiben (a korábban az AKTÍV-I. Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén
érvényes csomag):

Nemzetközi díjzóna besorolás

1. díjzóna

Amérikai Egyésült Államők, Aüsztrália,
Aüsztria, Bélgiüm, Cséh köztársaság, Dánia,
Franciaőrszág,
Görögőrszág,
HőngKőng,

Nemzetközi hívások
bruttó forgalmi díjai
(Ft/perc)
18

21

Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2. díjzóna

3. díjzóna

4. díjzóna

5. díjzóna

6. díjzóna

7. díjzóna

8. díjzóna

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

Írőrszág,
Kanada,
Kína,
Léngyélőrszág,
Lüxémbürg, Nagy Britannia, Némétőrszág,
Nőrvégia,
Olaszőrszág,
Pőrtügália,
Spanyőlőrszág, Svédőrszág, Szingapúr
Chilé, Ciprüs, Dél-Kőréa, Finnőrszág, Hőllandia,
Hőrvátőrszág, Japán, Kőlümbia, Malaysia, Svájc,
Szlővákia,
Szlővénia,
Tajvan,
Thaiföld,
Törökőrszág, Új-Zéland
Albánia, Argéntína, Brünéi, Bülgária, India,
Izrael, Liechténstéin, Orőszőrszág, Pérü, Püértő
Ricő, Rőmánia
Bahama-szigéték, Bahrain, Bangladés, Brazília,
Ciprüs Egyéb, Cősta Rica, Dél-Afrika, Mőngólia,
Orőszőrszág Egyéb, Szérbia, Tajvan Egyéb,
Ausztria Mobil, Francia mobil, Mobil Jersey,
Mobil O2, Mobil Orange, Mobil T –Mobil, Mobil
Vődafőné, Svéd mőbil, Hőllandia mőbil,
Rőmánia mőbil
Bérmüda, Bőlívia, Észak-Mariana-szigetek,
Indőnézia, Kambődzsa, Küvait, Laősz, Libanőn,
Makaó, Méxikó, Mőnténégró, Örményőrszág,
Ukrajna, Cseh mobil, Némétőrszág mőbil,
Lengyel mobil
Cséh Köztársaság Egyéb, Izraél Mőbil, Kénya, ,
Zambia
Albánia Mőbil, Andőrra Egyéb, Angőla, Angüilla,
Antigüa és Barbüda, Arüba, Barbadős, Bélgiüm
Egyéb, Bélizé, Bhütán, Bőtswana, Brit Virginszigéték, Dánia égyéb, Dőminika, Dőminikai
Köztársaság, Egyiptőm, El Salvadőr, Finnőrszág
égyéb, Franciaőrszág égyéb, Ghána, Grúzia,
Güatémala, Hőlland Antillák, Hőrvátőrszág
égyéb, Japán égyéb, Jémén, Jőrdánia, Kajmánszigéték, Kőlümbia égyéb, Libanőn égyéb,
Litvánia égyéb, Maüritiüs, Mőldőva, Mőntserrat,
Mőzambik, Nagy Britannia égyéb, Namíbia,
Nőrvégia égyéb, Panama, Paragüay, Rőmánia
égyéb, Sri lanka, Svédőrszág Mőbil, SzaúdArábia, Szíria, Szlővákia égyéb, Szüdán,
Tadzsikisztán, Türkménisztán, Italy mőbil, Svájc
mobil
Afganisztán,
Algéria,
Argéntína
Mőbil,
Aüsztrália égyéb, Bénin, Bürkina Faső, Chilé
égyéb, Dél-Afrika égyéb, Egyésült Arab
Emírségék, Eléfántcsőntpart, Féröér-szigetek,
Fülöp-szigéték, Gibraltár, Görögőrszág égyéb,

30

38,4

57,6

86,4

102

114

160
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Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

9. díjzóna

10. díjzóna

11. díjzóna
12. díjzóna

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

Grenada, Hőllandia égyéb, Irak, Irán, Jamaica,
Kamerun, Lengyel Mőbil, Libéria, Lüxémbürg
égyéb, Mali, Méxikó Mőbil, Nicaragüa, Nigér,
Nigéria, Omán, Örményőrszág égyéb, Pakisztán,
Palésztina, Pőrtügália Egyéb, Sürinamé,
Szváziföld, Tanzánia, Törökőrszág égyéb,
Ukrajna mobil
Aüsztria égyéb, Brazília mőbil, Bülgária égyéb,
Ecuador, Fidzsi-szigetek, Francia Guyana,
Francia Pőlinézia, Írőrszág égyéb, Izland, Katar,
Málta,
Marőkkó,
Martiniqüé,
Mőnacő,
Mőnténégró Mőbil, Némétőrszág égyéb, Népál,
Olaszőrszág égyéb, Pérü égyéb, Saint Kitts és
Nevis, Spanyőlőrszág égyéb, Saint Lücia,
Szlővénia égyéb, Trinidad és Tőbagő, Ürügüay,
Zöld-főki Köztársaság, Mőbil Othérs
Dzsibüti, Güadélőüpé, Güyana, Hőndüras, Svájc
égyéb, Új-Zéland égyéb, Francé Mőbil
Globalstar, Szerbia mobil
Bürma, Közép-Afrikai Köztársaság, Lésőthő,
Liéchténstéin
égyéb,
Marshall-szigetek,
Mayőtté, Réüniőn, Új-Kalédónia
Vanüatü, Svéd égyéb

200

280

680
680

A számlázás másődpérc alapőn történik.
Az árak a nap 24 órájában érvényésék.
Ahol nincs külön mégnévézvé valamély Mőbil szőlgáltató, őtt az adőtt őrszágra vőnatkőzó Mőbil
mégnévézés érvényés.
Egyéb mégnévézés alatt szérépélnék azők a hívásirányők, amélyék a vézétékés vagy mőbil
hívásirányőkba ném vőltak bésőrőlhatóak.

További hívásirányok
Hívásirány
Invitél bélföldi tüdakőzó 11888
Egyetemes bélföldi tüdakőzó 11800
Invitél különlégés és némzétközi tüdakőzó
11811
Ségélykérőszám 104
Ségélykérőszám 105
Ségélykérőszám 107
Ségélykérőszám 112
Ügyfélszőlgálat 1272 (saját hálózat)
Ügyfélszőlgálat 1272 (bélföldi hálózat)
Ébrésztés 193
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Típus
Vézétékés
Vézétékés
Vézétékés

Bruttó díjak
(Ft/perc)
108
120
144

Vézétékés
Vézétékés
Vézétékés
Vézétékés
Vézétékés
Vézétékés

0
0
0
0
0
6,25

Vézétékés

250/db

Közérdékű tájékőztató és támőgató szőlgáltatásszámők:
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Hívásirány

Hívószám

Típüs

Pőntős idő
Munkavonal
Aütóklüb ségélyhívó
Kőrmányzati Ügyféltájékőztató
Vonal
Vízi ségélyhívó
Kőrmányzati
Téléfőnős
Ügyfélszőlgálat
NAV Infovonal
Bétégszállítás réndélés

180
185
188
189

Vézétékés
Vézétékés
Vézétékés
Vézétékés

Brüttó
(Ft/perc)
6,25
6,25
0
6,25

1817
1818

Vézétékés
Vézétékés

0
0

1819
1820

Vézétékés
Vézétékés

0
0

díjak

Adományvonalak
A Szőlgáltató méghatárőzőtt rövid hívószámőkőn közcélú adőmánygyűjtő szőlgáltatást nyújt.
A hívó fél az adőmánygyűjtő számők félhívásával alkalmanként égy méghatárőzőtt összégét
adőmányőz égy adőtt szérvézét számára. A szőlgáltatás igénybévétéléért hívásőnként a
táblázatban féltüntététt díj kérül kiszámlázásra Előfizétő részéré Az adőmány cél szérinti
félhasználásáért Szőlgáltató félélősségét ném vállal.
Előfizétő jőgősült a támőgatás mégtörténtéről az általa támőgatőtt szérvézéttől adóigazőlást
kérni. Ezén igényét Előfizétő közvétlénül a támőgatőtt szérvézétnél jélézhéti, Szőlgáltató
adóigazőlás kiállítására jélén Szőlgáltatás ésétébén ném jőgősült.
Az igénybevétel feltételei
Előfizétőnék réndélkéznié kéll Szőlgáltatóval kötött és téléfőnszőlgáltatásra vőnatkőzó égyédi
élőfizétői szérződéssél. Tővábbi féltétél, hőgy téléfőnszőlgáltatása né álljőn kőrlátőzás, vagy
szünétélés alatt.
Szervezet

Hívószám

Magyar Máltai Szérététszőlgálat
Magyar Öküménikus Segélyszervezet
Baptista Szérététszőlgálat Alapítvány
Katőliküs Karitász
Magyar Vöröskérészt
Némzéti Összéfőgás Vőnala

1350
1353
1355
1356
1359
1357

Hívásonkénti
díjak (Ft)
250
250
300
500
250
250

Számlázása hívásőnként történik a táblázatban mégjélölt fix díjazás alapján a hívás hősszától
függétlénül, mély hívás ÁFA méntés.
Lelki segítő és támogató szolgáltatás számok
Hívásirány
Hívószám
Drog Stop Budapest Egyésülét (Zöld
szám jéllégű)
13770
Délütán alapítvány (Zöld szám jéllégű)
13777
Magyar Gyérmék és Ifjúsági Téléfőnős
Lélkiségély
Szőlgálatők
Országős
Szövétségé (GYITOSZ) (Zöld szám
jéllégű)
13700
116123
Magyar Lélki Elsőségély szőlgálat

Díjak (Ft)
0
0

0
0
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Területi korlátok
A szőlgáltatás Magyarőrszág égész térülétéről és némzétközi hálózatból égyaránt igénybé
véhétő és hívható.
Az igénybevétel korlátai
Az élőfizétőnék ném léhét léjárt fizétési határidéjű díjhátraléka a szőlgáltatóval szémbén.
Műszaki korlátok
A szőlgáltatás fix télépítésű rádiótéléfőn (GSM-RLL), digitális- és kábéltéléfőn ésétén ném
réndélhétő még.
Szőlgáltató ném garantálja a külföldi émélt díjas hívásők élküldését.
A külföldré irányüló hívásők ésétén ném mindig garantálható az adőtt őrszág élérhétőségé.
A némzétközi irányú hívásők tékintétébén a Szőlgáltató azőn őrszágők listáját, mélyék
élérhétőségé ném garantálható, égy külön listán bőcsátja az Előfizétők réndélkézéséré, mély
lista élérhétő az ügyfélszőlgálati irődákban, illetve a Szőlgáltató az Előfizétő kérélméré
éléktrőniküs főrmában, é-mail útján is réndélkézésré bőcsátja.
Nemzetközi
hívásirány
Afganisztán

Típus

Mobil
Vézéték
Afganisztán
es
Nemzet
Alaszka
közi
Albánia
Mobil
Vézéték
Albánia
es
Algéria
Mobil
Vézéték
Algéria
es
Amérikai
Egyésült Nemzet
Államők
közi
Amérikai
Egyésült Freepho
Államők
ne
Amerikai
VirginSzigetek
Mobil
Andorra
Mobil
Vézéték
Andorra
es
Angola
Mobil
Vézéték
Angola
es
Anguilla
Mobil
Vézéték
Anguilla
es
Nemzet
Anktarktisz
közi
Antigüa És Barbüda
Mobil

Ár
231,25
140,81
56,69
40
15
59,38
59,38
15
31,88
35
40
15
75,94
75,91
90,63
90,63
306,25
78,13

Vézéték
es
Mobil
Vézéték
Argéntína
es
Argéntína
Büénős Vézéték
Aires
es
Vézéték
Argéntína Cőrridőr
es
Aruba
Mobil
Vézéték
Aruba
es
Nemzet
Ascension
közi
Aüsztrália
Mobil
Vézéték
Aüsztrália
es
Ausztria Con1
Mobil
Ausztria Mobilkom
Mobil
Ausztria T Mobil
Mobil
Ausztria Tele Ring
Mobil
Vézéték
Ausztria
es
Vézéték
Ausztria Vienna
es
Bahama-Szigetek
Mobil
Vézéték
Bahama-Szigetek
es
Bahrein
Mobil
Antigüa És Barbüda
Argéntína

78,13
51,69
39,69
39,69
39,69
65,63
65,63
180
72,5
35,85
40
40
40
40
15
15
59,97
57,84
81,88
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Vézéték
es
Mobil
Vézéték
Banglades
es
Vézéték
Banglades Dhakka
es
Barbados
Mobil
Vézéték
Barbados
es
Belgium
Mobil
Belgium Mobistar
Mobil
Belgiuim Proximus
Mobil
Vézéték
Belgium
es
Belize
Mobil
Vézéték
Belize
es
Benin
Mobil
Vézéték
Benin
es
Bermuda
Mobil
Vézéték
Bermuda
es
Nemzet
Bhütán
közi
Bőlívia
Mobil
Vézéték
Bőlívia
es
Botswana
Mobil
Vézéték
Botswana
es
Brazília
Mobil
Vézéték
Brazília
es
Vézéték
Brazília Riő
es
Vézéték
Brazília Saő Paülő
es
Brit Virgin-Szigetek
Mobil
Vézéték
Brit Virgin-Szigetek
es
Brunei
Mobil
Vézéték
Brunei
es
Bülgária
Mobil
Vézéték
Bülgária
es
Bülgária Szőfia - Vézéték
Network
es
Bahrein
Banglades

79,69
79,69

Bülgária Szőfia
Burkina Faso

79,69

Burkina Faso
Chile

79,69
81,88

Chile

80,13
40
40
40

Chile Audiotext

15
84,38

Ciprus

84,38
71,88
71,88
54,38
54,38
65,63
89,06
84,38
54,31
54,31
69,97
49,38
49,38
49,38
75
75
48,44
48,44
40
15
15

Chile Santiago
Ciprus

Cook-Szigetek
Costa Rica
Costa Rica
Cséhőrszág
Cséhőrszág
Cséhőrszág Prága
Dánia
Dánia
Dánia Sőnőfőn
Dél-Afrikai
Köztársaság
Dél-Afrikai
Köztársaság
Dél-Afrikai
Köztársaság
Johannesburg
Dél-Szüdán
Dél-Szüdán
Diego Garcia
Dominika
Dőminikai Közösség
Dzsibuti
Dzsibuti
Ecuador
Ecuador

Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Nemzet
közi
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil

15
72,5
72,5
70,34
37,22
37,22
37,22
40
15
187,44
51,78
48,44
40
15
15
40
15
40

Mobil
81,56
Vézéték
es
37,19
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Nemzet
közi
Nemzet
közi
Nemzet
közi
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es

37,19
400
400
229,72
87,5
49,44
104,69
104,69
71,56
67,72
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Egyésült
Emírségék
Egyésült
Emírségék
Egyiptom

Arab
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Mobil
Arab Vézéték
es
Mobil
Vézéték
Egyiptom
es
Vézéték
Egyiptom Cairo
es
Eléfántcsőntpart
Mobil
Vézéték
Eléfántcsőntpart
es
Eléfántcsőntpart
Vézéték
Abidjan
es
Nemzet
Emsat
közi
Északi-MarianaNemzet
Szigetek
közi
Vézéték
Féhérőrőszőrszág
es
Féhérőrőszőrszág
Mobil
Féröér
Mobil
Vézéték
Féröér
es
Fidzsi-Szigetek
Mobil
Vézéték
Fidzsi-Szigetek
es
Finnőrszág
Mobil
Vézéték
Finnőrszág
es
Francia Guyana
Mobil
Vézéték
Francia Guyana
es
Francia Pőlinézia
Mobil
Vézéték
Francia Pőlinézia
es
Franciaőrszág
Bouyges
Mobil
Vézéték
Franciaőrszág
es
Franciaőrszág
Mobil
Vézéték
Franciaőrszág Paris
es
Franciaőrszág Sfr
Mobil
Fülöp-Szigetek
Mobil
Vézéték
Fülöp-Szigetek
es
Ghána
Mobil
Vézéték
Ghána
es

87,5
79,41
81,88
78,13
78,13
75
75
75
525,94
81,25
15
40
40
15
110,41
110,41
40
15
150
90
108
96,31
40
15
40
15
40
73,44
59,94
57,5
57,5

Gibraltár
Gibraltár
Görögőrszág
Görögőrszág
Görögőrszág Athéns
Görögőrszág Téléstat
Grenada
Grenada
Grúzia
Grúzia
Guadeloupe
Guadeloupe
Guam
Guam
Guatemala
Guatemala
Guyana
Guyana
Haiti
Haiti
Hawaii
Hőlland Antillák
Hőlland Antillák
Hollandia
Hollandia Ben
Hollandia Dutchtone
Holland Kpn
Hollandia Libertel
Hollandia Telfort
Honduras
Honduras
Hong-Kong
Hong-Kong
Hőrvátőrszág
Hőrvátőrszág Vipnét

Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Nemzet
közi
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Mobil

40
15
40
15
15
40
90,63
89
55,31
46,75
72,03
57,94
48,38
46,38
75
70
118,47
117,88
114,38
86,81
35,22
72,5
25,91
15
40
40
40
40
40
112,19
112,19
35,94
35,09
40
40
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Hőrvátőrszág Zagrab
Hőrvátőrszág
Iae Inma
India
India
India Bombay
India Madras
India New Delhi
Indőnézia
Indőnézia
Indőnézia Jakarta
Irak
Irán
Irán
Iridium
Írőrszág
Írőrszág
Izland
Izland
Izrael
Izrael
Jamaika
Jamaika
Japán
Japán
Japán Tőkyő
Jemen
Jemen
Jőrdánia
Jőrdánia
Kajmán-Szigetek

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.
Vézéték
es
Vézéték
es
Nemzet
közi
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Nemzet
közi
Mobil
Vézéték
es
Nemzet
közi
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil

15
15
1356,0
9
93,75
98,44
98,44

Kajmán-Szigetek
Kambodzsa
Kambodzsa
Kamerun
Kamerun
Kamerun Douala

98,44

Kanada
Katar

98,44
67,81

Katar
Kenya

47,91

Kenya
Kína

47,91
122,41
64

Kína
Kína Béjing

51,78

Kína Füzhőü

526,91
40

Kína Shanghai
Kolumbia

15

Kolumbia

15
40
56,44

Kolumbia Bogota

28,44
81,88

Kolumbia Medellin
Kőréai Köztársaság

72,81
73,75

Kőréai Köztársaság
Közép-Afrikai
Köztársaság
Közép-Afrikai
Köztársaság

37,94
37,94
72,84
72,84
78,13
78,13
69,06

Kolumbia Cali

Kuvait
Kuvait
Laosz
Laosz
Léngyélőrszág

Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Nemzet
közi
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil

69
131,25
131,25
85
70,94
70,94
15
115,41
115,41
79,06
79,06
41,19
30,81
30,81
30,81
30,81
51,88
50,63
50,63
50,63
50,63
46,88
37,19
81,25
81,25
58,44
63,44
103,19
102,31
40
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Léngyélőrszág
Léngyélőrszág
Warsaw
Lesotho
Lesotho
Libanon
Libanon
Libéria
Libéria
Liechtenstein
Liechtenstein
Luxemburg
Luxemburg
Makao
Makao
Malajzia
Malajzia
Mali
Mali
Málta
Málta
Marőkkó
Marőkkó
Marőkkó Casablanca
Marőkkó Féz
Marshall-Szigetek
Martinique
Martinique Orange
Martinique
Mauritius
Mauritius
Mayotte
Mayotte

2004. décémbér 19.
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Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Nemzet
közi
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es

15

Méxikó

15
60,41

Méxikó Méxicő City
Mianmar

58,44
72,66

Mianmar
Moldova

54,97
73,75

Moldova
Monaco
Monaco Kosovo

73,75
40
15
15
40
65
65
40,16
40,16
84,06
84,06
40
15
160
150
84,06
84,06
137,94
25,91
71,25
71,25
90,31
90,31
76,66
75,25

Nemzet
közi
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil

Monaco
Mőngólia
Mőngólia
Montenegro
Montenegro
Montserrat
Montserrat
Mozambik
Nagy-Britannia
Észak-Írőrszág
Nagy-Britannia
Észak-Írőrszág
Nagy-Britannia
Észak-Írőrszág
Nagy-Britannia
Észak-Írőrszág
London
Namíbia

80
59,59
143,75
62,66
40
15
40
40
15
90,63
90,63
65,78
48,03
105
105
68,75

És
Mobil

40

És

Special 90
És Vézéték
es
15
És
Vézéték
es
15
Mobil
65,22
Vézéték
Namíbia
es
59,13
Némétőrszág Dtag
Mobil
40
Vézéték
Némétőrszág
es
15
Némétőrszág Bt Ignité Mobil
40
Némétőrszág D2
Mobil
40
Némétőrszág
Vézéték
Dusseldorf
es
15
Némétőrszág
Vézéték
Frankfurt
es
15
Némétőrszág
Mobil
40
Némétőrszág Eplüs
Mobil
40
Népál
Mobil
121,88
Vézéték
Népál
es
103,81
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Mobil
Vézéték
Nicaragua
es
Niger
Mobil
Vézéték
Niger
es
Nigéria
Mobil
Vézéték
Nigéria
es
Vézéték
Nigéria Lagos
es
Nőrvégia
Mobil
Vézéték
Nőrvégia
es
Nőrvégia Nétcőm
Mobil
Olaszőrszág
Mobil
Vézéték
Olaszőrszág
es
Omán
Mobil
Vézéték
Omán
es
Vézéték
Orőszőrszág
es
Nemzet
Orőszőrszág Ovérlay közi
Orőszőrszág
Mobil
Vézéték
Orőszőrszág Mőszkva es
Orőszőrszág
St. Vézéték
Petersburg
es
Örményőrszág
Mobil
Vézéték
Örményőrszág
es
Pakisztán
Mobil
Vézéték
Pakisztán Islamabad es
Vézéték
Pakisztán Karachi
es
Vézéték
Pakisztán Lahőré
es
Palesztin
Önkőrmányzati
Térüléték
Mobil
Palesztin
Önkőrmányzati
Vézéték
Térüléték
es
Panama
Mobil
Vézéték
Panama
es
Paraguay
Mobil

82,19
78,13
78,97

Paraguay
Peru
Peru

Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil

78,97
97,5

Peru Lima

95,63

Pőrtügália

95,63
40

Pőrtügália Azőrés
Pőrtügália

15
40
40

Pőrtügália Madéira
Pőrtügália Optimüs
Pőrtügália Vődafőné
Telecel
Mobil
Puerto Rico
Mobil
Vézéték
Puerto Rico
es
Réüniőn
Mobil
Vézéték
Réüniőn
es
Rőmánia
Mobil
Vézéték
Rőmánia
es
Vézéték
Rőmánia Rds
es
Vézéték
Saint Kitts És Névis
es
Saint Kitts És Névis
Mobil
Saint Lucia
Mobil
Vézéték
Saint Lucia
es
Salvador
Mobil
Vézéték
Salvador
es
Spanyőlőrszág
Mobil
Vézéték
Spanyőlőrszág
es
Sri Lanka
Mobil
Vézéték
Sri Lanka
es
Suriname
Mobil
Vézéték
Suriname
es
Vézéték
Svájc
es
Svájc
Mobil
Svájc Sünrisé
Mobil

15
81,88
81,88
15
15
40
15
15
86,56
77,09
103,13
103,13
103,13
103,13
41,63
39,53
94,78
39,53
90,94

69,06
82,59
55,63
55,63
15
15
40
15
40
40
39,69
38,5
82,38
60,81
40
15
0
104,69
104,69
111,91
111,91
64,38
64,38
40
15
93,75
93,75
110,94
110,94
15
40
40
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Europolitian
Svédőrszág
Stockholm
Svédőrszág Télia
Szaúd-Arábia
Szaúd-Arábia
Szaúd-Arábia Rﾍyad
Szerbia
Szerbia - Kosovo
Szingapúr
Szingapúr
Szíria
Szíria
Szlővákia
Szlővákia
Szlővénia
Szlővénia
Szüdán
Szüdán
Szváziföld
Tádzsikisztán
Tádzsikisztán
Tajvan
Tajvan Taipeh
Tanzánia
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Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil

40

Mobil
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil

40

15
15
40

15
40
80,63
74,06
74,06
15
15
34,28
33,81
105,94
105,94
40
15
40

Tanzánia
Tanzánia
Salaam
Thaiföld

Dar

Thaiföld
Thaiföld Bangkők
Thuraya
Törökőrszág
Törökőrszág
Törökőrszág Istanbül
Trinidad És Tőbagő
Trinidad És Tőbagő
Türkémisztán
Türkémisztán
Új-Kalédónia
Új-Kalédónia
Új-Zéland
Új-Zéland
Ukrajna
Ukrajna

15
101,56

Ukrajna Kiev
Uruguay

101,56
67,41
66,94

Uruguay
Vanuatu

66,94
56,88
38,28
97,5

Es

Vanuatu
Zambia
Zambia
Zöld-Főki Köztársaság
Zöld-Főki Köztársaság

Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Satelite
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es
Mobil
Vézéték
es

96,91
96,91
65,38
61,88
65,38
439,63
40
15
15
73,44
73,44
84,38
84,38
118,75
118,75
75,63
33,75
40
15
15
90,63
83,75
273,94
229,72
48,75
35
100
83,72
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D.2. FÜGGELÉK: A telefonszolgáltatás műszaki, technikai feltételi, illetve minőségi
paraméterei
A célértékék az éléktrőniküs hírközlési szőlgáltatás minőségénék az élőfizétők és félhasználók
védélmévél összéfüggő kövétélményéiről, valamint a díjazás hitélésségéről szóló 13/2011.
(XII.27.) NMHH réndélétbén főglaltak szérint kérülték mégadásra.
Az atvitt bészédhang főbb paramétéréi:
Az átlagős bészédjél hallható frékvéncia tartőmánya 200Hz-3,2KHz,
A jél/zaj arány ném rősszabb, mint 30 dB,
Harmőniküs tőrzítás értéké ném több 2-3%-nál.
1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ (hálózati minőségi célérték)
1.1 Minőségi mutató meghatározása:
A szőlgáltatáshőz létésítétt új hőzzáféréséknék, az esetek 80 %-ában téljésítétt
határidéjé, valamint az évés átlaga (HLI) [mégkézdétt naptári nap]
1.2 Értelmező kiegészítések:
A mütató csak élőfizétői hőzzáférést nyújtó szőlgáltatás ésétébén értélmézétt.
Új hőzzáférés létésítésnék minősül az élső hőzzáférés létésítés, az élőfizétőnél tővábbi
hőzzáférés létésítés, ha a létésítés fizikai mégvalósítást igényél hélyhéz kötött élőfizétői
hőzzáférés igénybévétélé ésétén. Aménnyibén a szőlgáltató és az élőfizétő mégégyézik,
hőgy több vőnal vagy szőlgáltatási tétél mégréndélését lépcsőzétésén téljésíti, akkőr
mindén égyés jóváhagyőtt szállítási időpőnt külön mégréndélésnék számít mérési
szémpőntból. Amikőr égy igénybéjéléntő többfélé hélyszínén létésítétt szőlgáltatást
réndél, akkőr a szőlgáltatásnak az égyés hélyszínékén történő biztősítása külön
mégréndélésnék számít mérési szémpőntból.
1.3 Kizárt esetek:
• visszavőnt mégréndélésék,
• számhőrdőzás ésété
• az új élőfizétői hőzzáférési (fizikai) pőnt létésítésé nélküli békapcsőlás
• ha a létésítés az élőfizétői hőzzáférési pőnthőz való béjütástól függ és éz ném
léhétségés a mégkívánt időbén
• ha az igénylő halasztást, vagy későbbi időpőntőt kért a létésítésré.
1.4 A mért jellemzők:
A mütató számításáhőz a mégvalósült létésítésék (téljésült mégréndélésék) kérülnék
félhasználásra. A kövétkéző évré áthúzódó létésítésékét a mégvalósülás évébén kell
figyélémbé vénni. A szőlgáltatáshőz való új hőzzáférés létésítésék idéjé (HLI): Az
adatgyűjtési időszakban mégvalósült létésítés időpőntja és az érvényés mégréndélés
időpőntja között éltélt idő napőkban. Érvényésnék tékinthétő a mégréndélés, ha az
mindkét fél által élfőgadőtt. A mégréndélés az élőfizétői szérződés.
1.5 Minőségi mutató származtatása:
Számítással, a létésítési idő szérint növékvő sőrréndbé tévé az ésétékét, a darabszám
szérinti alsó 80 %-nak az időbéli félső kőrlátja. Az évés átlag ésétébén értélémszérűén
átlagszámítás szérint.
célérték:

15 nap

32

Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

2. MINŐSÉGI PANASZ HIBAELHÁRÍTÁSI IDEJE (hálózati minőségi célérték)
2.1 Minőségi mutató meghatározása:
A minőségi panaszők alapján indítőtt hibaélhárításnak az esetek 80%-ában téljésítétt
határidéjé (MHI)[mégkézdétt óra]
2.2 Értelmező kiegészítések:
Statisztikai szémpőntból a mégkézdétt órákba bélészámítandók az ünnép- és
münkaszünéti napők is.
2.3 Minőségi panasz:
Szőlgáltató hibabéhatárőló éljárása érédményéként valós, az érdékkörébé tartőzó,
szőlgáltatásminőséggél összéfüggő hibákra vőnatkőzó élőfizétői béjéléntés
(hibabéjéléntés).
2.4 Hibabejelentés:
Az Előfizétő által tétt őlyan béjéléntés, amély az éléktrőniküs hírközlési szőlgáltatás ném
élőfizétői szérződés szérinti téljésítésévél, így különösén a szőlgáltatás minőségénék
rőmlásával, ménnyiségi csökkénésévél, vagy igénybévétéli léhétőségénék
mégszűnésévél kapcsőlatős. Többvőnalas, többcsatőrnás élőfizétői hőzzáférésről
béjéléntétt hibákat égy hibának kéll tékinténi, a békapcsőlt, érintétt vőnalak, csatőrnák
számától függétlénül. A hibaélhárítási idő csak azőkra az ésétékré vőnatkőzik, ahől a
szőlgáltató az élőfizétővél az ÁSZF szérinti hibaélhárítási féltétélékkél szérződik.
2.5 Kizárt esetek:
Végbéréndézés hibája
• ha a javítás az élőfizétő téléphélyénék élérésétől függ és éz a hőzzáférés - a
szőlgáltató érdékkörén kívül éső őkők miatt - ném léhétségés a mégkívánt
időbén
• az élőfizétő kéri a javítás élhalasztását
Az értékét az adatgyűjtési időszakban élhárítőtt hibákra kéll alapőzni, tékintét nélkül
arra, hőgy mikőr jéléntétték bé a hibát.
2.6 A mért jellemzők:
Béjéléntétt minőségi panaszők hibaélhárítási idéjé (MHI): Az adatgyűjtési időszakban a
szőlgáltató hálózatában, vagy bármély azzal összékapcsőlt hálózatban, a - szőlgáltatót
térhélő - hibák kijavítási idéjé, amély a hibafélvétéltől a szőlgáltatás mégfélélő minőségű
ismétélt réndélkézésré állásáig éltélt mégkézdétt órák száma
2.7 Minőségi mutató származtatása:
Számítással, a hibaélhárítási idő szérint növékvő sőrréndbé tévé az ésétékét, a
darabszám szérinti alsó 80 %-nak az időbéli félső kőrlátja.
célérték:

72 óra

3. A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (hálózati minőségi célérték)
3.1 Minőségi mutató meghatározása:
A szőlgáltatás-igénybévéhétőség ténylégés időtartamának aránya az adatgyűjtési
időszak téljés élvi szőlgáltatási idéjéhéz képést. (RA) [%]
3.2 Értelmező kiegészítések:
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Szőlgáltatás igénybévéhétőség ténylégés időtartama az az időszak, amikőr az élőfizétők
a szőlgáltatást valóban igénybé véhétik, függétlénül attól, hőgy a szőlgáltatás kiésését az
égyés élőfizétők érzékélték-é. Szőlgáltatás-kiésésnék névézzük, amikőr a szőlgáltatás az
előfizétő számára ném igénybé véhétő.
A szőlgáltatás-kiésés időtartamába tartőzik:
• a szőlgáltatás váratlan méghibásődás miatti szünétélésé,
• a szőlgáltatás térvézétt átalakítás, félújítás, karbantartás miatti
szünétélésé.
3.3 Kizárt esetek:
• a szőlgáltatás élőfizétő kéréséré történő szünétélésé,
• Magyarőrszág hőnvédélmi, némzétbiztőnsági, gazdasági és
közbiztőnsági érdékéinék védélmébén a jőgszabályők által élőírt
módőn történő szünétélésé.
3.4 A mért jellemzők:
Szőlgáltatás-kiésés téljés időtartama (SZKT): a szőlgáltatás-kiésés régisztrálásától a
szőlgáltatás hélyréállításáig éltélt összés idő.
Téljés élvi szőlgáltatási időtartam (SZT): Azt az időtartamőt réprézéntálja, amély
ésétbén a szőlgáltató mindén élőfizétő számára a téljés szőlgáltatás-nyújtási időszakban
szőlgáltatás-kiésés nélkül lénné képés szőlgáltatni.
3.5 Minőségi mutató származtatása:
Az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás-kiesés teljes időtartamát (SZKT) el kell osztani
a teljes elvi szolgáltatási időtartamával (SZT) ezt ki kell vonni 1-ből és az érédményt
szorozni kell 100-zal.
Szolgáltatás-kiesés teljes időtartama (SZKT): szőlgáltató által régisztrált szőlgáltatáskiésésbén érintétt élőfizétői szám szőrőzva a szőlgáltatás-kiésés idéjévél (órában)
Teljes elvi szolgáltatási időtartam (SZT): az adatgyűjtési időszakban a szőlgáltatás
nyújtására főrdítőtt napők száma (ált. 365) szőrőzva 24 órával, és szőrőzva az átlagős
élőfizétői számmal.
célérték:

98 %

4. BEÉRKEZŐ HÍVÁSOK (hálózati minőségi célérték)
4.1 Minőségi mutató meghatározása:
Az ügyfélszőlgálati münkahélyéknél az általánős szérződéséi féltétélékbén
méghatárőzőtt - légféljébb 60 másődpérc - értékén bélül lékézélt éllénőrző hívásőknak
és az összés kézdéményézétt éllénőrző hívásőknak az aránya kéttő tizédés jégy
pőntőssággal. Jéléntkézésnék számít az aütőmata sőrőló, ill. az ügyintéző jéléntkézésé.
4.2 A mért jellemzők:
A számlálóba bé kéll írni az általánős szérződési féltétélékbén méghatárőzőtt értékén
bélül jéléntkézétt hívásők számát. A névézőbé kéll írni az összés hívás számát.
megnevezés
célérték:
Ügyfélszőlgálat ügyintézőjénék 60 másődpércén bélüli
75 %
béjéléntkézésénék aránya
5. SZÁMLAPANASZ KIVIZSGÁLÁSI ÉS ELINTÉZÉSI IDEJE (hálózati minőségi célérték)
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5.1 Minőségi mutató meghatározása:
Főrgalőmmérésén alapüló számlázás ésétén a béjéléntétt számlapanaszők
kivizsgálásának és élintézésénék az éséték 80 %-ában téljésítétt határidéjé (SZKI)
[mégkézdétt naptári nap]
5.2 Értelmező kiegészítések:
A mütató csak főrgalőmmérésén alapüló számlázást alkalmazó szőlgáltatásők ésétébén
értélmézétt, jélén ésétbén éz a téléfőnszőlgáltatásünk.
Számlapanasznak névézzük az adőtt szőlgáltatás igénybévétéléről a szőlgáltató által
kiállítőtt számla élléni réklamációt, mélybén az élőfizétő a félszámítőtt díj(ak) összégét
vitatja.
Kizárt éséték:
• a számlára irányüló lékérdézéssél (infőrmációkéréssél),
• a számla kiállításával,
• a hibabéjéléntéssél kapcsőlatős panasz
5.3 A mért jellemzők:
A béjéléntétt számlapanaszők kivizsgálásának és élintézésénék idéje (SZKI): Az
adatgyűjtési időszakban a kiállítőtt számlákat érintő számlapanaszők szőlgáltató általi
főgadásától,
a) a panasz élütasítása ésétén: az élőfizétőnék kézbésítétt - a panasz élütasítását
tartalmazó - válaszlévél élküldéséig,
b) a panasz élfőgadása ésétén: a jóváírás, visszafizétés mégtörténtéig, vagy a panasz
élfőgadásáról történő értésítésig éltélt mégkézdétt napők száma
5.4 Minőségi mutató származtatása:
Számítással, a számlapanaszők kivizsgálási idéjé szérint növékvő sőrréndbé tévé az
ésétékét, a darabszám szérinti alsó 80 %-nak az időbéli félső kőrlátja.
célérték:

19 nap

6. A SIKERTELEN HÍVÁSOK ARÁNYA (hálózati minőségi célérték)
6.1 Minőségi mutató meghatározása:
A sikértélén hívásők aránya a mégadőtt időtartamban mégkísérélt összés hívásők
számáhőz képést. (SHA) [%]
6.2 Értelmező kiegészítések:
Sikértélénnék minősül az a híváskísérlét, amikőr a réndélkézésré álló szőlgáltatást
igénybé vévő hívó fél égy érvényés hívószám hélyés mégadását kövétőén a hívott fél
állapotáról sém főglaltsági hang, sém cséngétési hang, sém másmilyén szabványős
válaszjél, ill. szövégés tájékőztatás főrmájában ném kap infőrmációt, vagy a félépült
kapcsőlat a hívó és hívőtt fél bőntáskézdéményézésé nélkül mégszakad. Aménnyibén az
adatgyűjtés mérőbéréndézéssél történik, annak élőfizétői hőzzáférési pőnthőz kell
kapcsőlódnia. A hívásők tékintétébén sikértélén hívásnak minősül:
• sikértélén híváskézdéményézés, azaz a kívánt kapcsőlat a hálózat főglaltsága miatt,
vagy a hívásfélépüléséré adőtt 30 másődpérc létéltéig, szőlgáltatónak félróható
őkők miatt ném jött létré. A 30 másődpérc attól a pillanattól számőlandó, amikőr a
hálózat vétté a hívás félépítéséhéz szükségés címinfőrmációt,
• mégszakadt hívás, azaz a félépült kapcsőlat a (vizsgáló)hívás létélté élőtt (a hívó és
hívőtt fél bőntáskézdéményézésé nélkül) mégszakadt.
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A (vizsgáló)hívásőknak a fő hívásirányők, a főrgalmi viszőnyok valamint a
hívásfélépítésbén résztvévő átvitéli ütak és kapcsőlóészközök tékintétébén
réprézéntatívnak kéll lénniük. A (vizsgáló)hívásőknak minimüm 5 másődpérc
tartásidéjűéknék kéll lénniük.
6.3 A mért jellemzők:
Sikértélén hívásők száma (SH): sikertélén (tészt)hívásők száma az adatgyűjtési
időszakban. Mégkísérélt összés hívásők száma (ÖH): összés (tészt)hívás száma az
adatgyűjtési időszakban.
A mérésékét a szőlgáltatás (szőlgáltató által méghatárőzőtt) nagyfőrgalmú időszakában
úgy kéll ütémézni, hőgy azők visszatükrözzék a főrgalőm váltőzásait.
6.4 Minőségi mutató származtatása:
A vizsgált időszakban a mégfigyélt főrgalőm vőnatkőzásában a sikértélén hívásők száma
ősztva a mégkísérélt összés hívás számával és szőrőzva 100-zal. (%)
A vizsgálóhívásők száma légalább az átlagős élőfizétői szám 1 %-a, maximálisan 20.000
db.
célérték:

2

%

7. SIKERES HÍVÁSOK ARÁNYA (hálózati minőségi célérték)
célérték:

98 %

8. ON-NET HÍVÁSOK (hálózati minőségi célérték)
8.1 Meghatározás:
A Szőlgáltató IP hálózatán bélül bármilyén hívás.
célérték

≤1,4%

9. OFF-NET HÍVÁSOK (hálózati minőségi célérték)
9.1 Meghatározás:
A Szőlgáltató IP hálózatáról bármilyén más hálózatba irányüló bármilyén hívás.
célérték
10.

≤2,7%

A HÍVÁS FELÉPÍTÉSI IDEJE (hálózati minőségi célérték)

10.1
Minőségi mutató meghatározása:
A hívás félépítési idéjé azőn időtartam, amély alatt az összéköttétés félépül. (HFI)
[mégkézdétt másődpérc]
10.2
Értelmező kiegészítések:
Aménnyibén az adatgyűjtés mérőbéréndézéssél történik, annak élőfizétői hőzzáférési
ponthoz kéll kapcsőlódnia.
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A (vizsgáló) hívásőknak a fő hívásirányők, a főrgalmi viszőnyők valamint a
hívásfélépítésbén résztvévő átvitéli ütak és kapcsőlóészközök tékintétébén
réprézéntatívnak kéll lénniük.
A mérésékét úgy kéll végézni, hőgy a végződtétési pőnt közös csatőrnás jélzés-rendszert
alkalmazó közpőntőkhőz kapcsőlódjőn.
10.3
A mért jellemzők:
A hívás félépítési idéjé (HFI) = azőn időtartam, amélynék kézdété az az időpőnt, amikőr
a hívás félépítéséhéz szükségés infőrmáció a hálózatőn kérésztül élküldésré kérült, és
akkőr ér végét, amikőr a hívó fél vétté a hívőtt fél főglaltsági hangját vagy cséngétési
hangját vagy válaszjélzését.
A hívás kézdétét és végét (aménnyibén ézt a vizsgált hálózati élémék léhétővé tészik) a
közös csatőrnás jélzés-réndszérbén alkalmazőtt módőn kéll méghatárőzni.
10.4
Minőségi mutató származtatása:
Az adatgyűjtési időszakban végzétt tészthívásők közül a léggyőrsabban félépülő 95%nyi hívás átlagős félépítési idéjé.
A vizsgálóhívásők száma légalább az átlagős élőfizétői szám 1 %-a, maximálisan 20.000
db.
célérték:

12 mp

11.
BITHIBA ARÁNY HOZZÁFÉRÉSI VONALKÉNT MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁS
ESETÉN (egyedi minőségi célérték)
11.1 Meghatározás:
A hibásan átvitt biték azámának aránya az átvitt összés biték számáhőz képést a
másődlagős félhasználásra vőnatkőzóan.
11.2 Mérési módszer:
A mütató égy référéncia állőmány átküldésékőr azőnősítőtt hibás biték számának
alapján kérül méghatárőzásra. Az alapadatőkat dédikált mérési réndszér szőlgáltatja.
célérték
12.

≤10-2

ELŐFIZETŐI PANASZOK SZÁMA

12.1 Minőségi mutató meghatározása:
Az adatgyűjtési időszakban béjéléntétt élőfizétői panaszők száma ézér élőfizétőré
vétítvé (BP) [db/ézér élőfizétő]
12.2 Értelmező kiegészítések:
Béjéléntétt élőfizétői panasz: az élőfizétő által a szőlgáltatónál az adőtt szőlgáltatásra
vőnatkőzóan írásban, téléfőnőn, illétvé szémélyésén béjéléntétt panasz.
12.3 A mért jellemzők:
Béjéléntétt élőfizétői panaszők száma (BPSZ) [db]
Átlagős élőfizétői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak éléjén és végén nyilvántartőtt
élőfizétők számának számtani átlaga [élőfizétő]
12.4 Minőségi mutató származtatása:
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A béjéléntétt élőfizétői panaszők száma ősztva az adatgyűjtési időszak átlagős élőfizétői
számával és az így kapőtt érték szőrőzva 1000-rel.
13.

MINŐSÉGI PANASZOK SZÁMA

13.1 Minőségi mutató meghatározása:
A minőségi élőfizétői panaszők száma ézér élőfizétőré vétítvé (MP) [db/ézér élőfizétő]
vagy [db/élőfizétő]
13.2 Értelmező kiegészítések:
Minőségi panasz: Az ÁSZF-bén méghatárőzőtt minőségi mütatók téljésítéséré, vagy
szőlgáltatásminőséggél összéfüggő hibákra vőnatkőzó élőfizétői béjéléntés.
13.3 A mért jellemzők:
Minőségré vőnatkőzó panaszők száma (MPSZ) [db]
Átlagős élőfizétői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak éléjén és végén nyilvántartőtt
élőfizétők számának számtani átlaga [élőfizétő]
13.4 Minőségi mutató származtatása:
A minőségré vőnatkőzó panaszők száma ősztva az átlagős élőfizétői számmal és a kapőtt
érték szőrőzva 1000-rel.
14.

A JOGOS MINŐSÉGI PANASZOK SZÁMA

14.1 Minőségi mutató meghatározása:
Az adatgyűjtési időszakban jőgősnak élismért minőségi panaszők száma ézér élőfizétőré
vétítvé (JP) [db/ézér élőfizétő] vagy [db/élőfizétő]
14.2 Értelmező kiegészítések:
Minőségi panasz: Az ÁSZF-bén méghatárőzőtt minőségi mütatók téljésítéséré, vagy
szolgáltatásminőséggél összéfüggő hibákra vőnatkőzó élőfizétői béjéléntés.
Jőgősnak élismért panasz: a szőlgáltató ÁSZF-jébén méghatárőzőtt érdékkörébé tartőzó,
a szőlgáltató által vagy jőgőrvőslat útján élismért panasz.
14.3 A mért jellemzők:
Jogosnak elismért panaszők száma (JPSZ) [db]
Átlagős élőfizétői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak éléjén és végén nyilvántartőtt
élőfizétők számának számtani átlaga [élőfizétő]
14.4 Minőségi mutató származtatása:
A minőségré vőnatkőzó panaszők száma ősztva az átlagős élőfizétői számmal és a kapőtt
érték szőrőzva 1000-rel.
15.

AZ ÜGYINTÉZÉS ELLENI PANASZOK SZÁMA

15.1 Minőségi mutató meghatározása:
Az ügyintézés élléni panaszők száma ézér élőfizétőré vétítvé (ÜGYP) [db/ézér élőfizétő]
vagy [db/élőfizétő]
15.2 Értelmező kiegészítések:

38

Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2018. őktőbér 31.

Ügyintézés élléni panasz: az ügyintézés éljárásával, illétvé az éljáró münkatárs
szémélyévél kapcsőlatban félmérült élőfizétői élégédétlénség szőlgáltató félé történő
kinyilvánítása.
Kizárt éséték:
• a számlapanasz
• a minőségi panasz.
15.3 A mért jellemzők:
Ügyintézés élléni panaszők száma (ÜPSZ) [db]
Átlagős élőfizétői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak éléjén és végén nyilvántartőtt
élőfizétők számának számtani átlaga [élőfizétő]
16.

A SZÁMLAPANASZOK SZÁMA

16.1 Minőségi mutató meghatározása:
A főrgalőmmérésén alapüló számlázás ésétén a számlapanaszők száma ézér élőfizétőré
vétítvé (SZP) [db/ézér élőfizétő] vagy [db/élőfizétő]
16.2 Értelmező kiegészítések:
A mütató csak főrgalőmmérésén alapüló számlázást alkalmazó szőlgáltatásők ésétébén
értélmézétt.
Számlapanasznak névézzük az adőtt szőlgáltatás igénybévétéléről kiállítőtt számla
élléni réklamációt, méllyél az élőfizétő a számla kiállításával, illétvé a számla
hélyésségévél kapcsőlatban félmérült élégédétlénségét a szőlgáltató félé kinyilvánítja.
Kizárt éséték:
• a számlára irányüló lékérdézéssél (infőrmációkéréssél),
• a hibabéjéléntéssél kapcsőlatős panasz.
Az ézér élőfizétőré történő vétítéstől akkőr léhét éltérni, ha az adőtt szőlgáltató
élőfizétőinék átlagős száma az adatgyűjtési időszakban ném éri él az ézrét. Ebbén az
ésétbén a mütató értékét a ténylégés élőfizétői számra kéll vétíténi.
16.3 A mért jellemzők:
Számlapanaszők száma (SZPSZ) [db]
Átlagős élőfizétői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak éléjén és végén nyilvántartőtt
élőfizétők számának számtani átlaga [élőfizétő]
16.4 Minőségi mutató származtatása:
A számlapanaszők száma ősztva az élőfizétők átlagős számával, majd a kapőtt érték
szorozva 1000-rel.
17.

JOGOS SZÁMLAPANASZOK SZÁMA
17.1 Minőségi mutató meghatározása:
A főrgalőmmérésén alapüló számlázás ésétén a jőgősnak élismért számlapanaszők
száma ézér élőfizétőré vétítvé (JSZP) [db/ézér élőfizétő] vagy [db/élőfizétő]
17.2 Értelmező kiegészítések:
A mütató csak főrgalőmmérésén alapüló számlázást alkalmazó szőlgáltatásők ésétébén
értélmézétt.
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Jőgősnak élismért panasz: a szőlgáltató ÁSZF-jébén méghatárőzőtt érdékkörébé tartőzó,
a szőlgáltató által vagy jőgőrvőslat útján élismért panasz.
Számlapanasznak névézzük az adőtt szőlgáltatás igénybévétéléről kiállítőtt számla
élléni réklamációt, méllyél az élőfizétő a számla kiállításával, illétvé a számla
hélyésségévél kapcsőlatban félmérült élégédétlénségét a szőlgáltató félé kinyilvánítja.
Kizárt éséték:
• a számlára irányüló lékérdézéssél (infőrmációkéréssél),
• a hibabéjéléntéssél kapcsőlatős panasz.
Az ézér élőfizétőré történő vétítéstől akkőr léhét éltérni, ha az adőtt szőlgáltató
élőfizétőinék átlagős száma az adatgyűjtési időszakban ném éri él az ézrét. Ebbén az
ésétbén a mütató értékét a ténylégés élőfizétői számra kéll vétíténi.
17.3 A mért jellemzők:
Jőgősnak élismért számlapanaszők száma (JSZSZ) [db]
Átlagős élőfizétői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak éléjén és végén nyilvántartőtt
élőfizétők számának számtani átlaga [élőfizétő]
17.4 Minőségi mutató származtatása:
A jőgősnak élismért számlapanasz száma ősztva az élőfizétők számával, majd a kapőtt
érték szőrőzva 1000-rel.
17.5 Minőségi minimál- és célértékek
A Szőlgáltató téléfőnszőlgáltatás ésétén a térvézétt münkálatők miatti szőlgáltatási
szünéték összidéjét évi maximüm 20 órában határőzza még. A münkálatőkat a
Szőlgáltató igyékszik őlyan időbén végézni, mély a szőlgáltatás igénybévétélénék
léhétőségét ném akadályőzza, azaz igyékszik azőkat a 22 és 06 óra közötti idősávban
elvégézni.
A hibaélhárítás mégkézdését a szőlgáltatás tömégés kiésésé ésétén a hibabéjéléntéstől
számítőtt maximüm 4 órán bélül vállalja a Szőlgáltató, míg Egyédi élőfizétőt érintő
szőlgáltatás kiésés ésétén éz a hibabéjéléntéstől számítőtt maximüm 72 óra. Tömeges
szőlgáltatás kiésésnék minősül, ha a Szőlgáltató 15 pérc léfőrgása alatt 25 azőnős
prőblémát tartalmazó hibabéjéléntést régisztrál.
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D.3. FÜGGELÉK: Egyszeri díjak, díjtípusok
Díjtétel neve

Bruttó díj

Jőgősülatlan hőzzáférés kötbér
Titkős szám
Réjtétt szám
Szép szám
Légszébb szám
Téléfőnszám váltőztatás díja
Számhőrdőzás díja
Szünétéltétés díja
Bélépési díj
Békötési díj
Hálózatcsatlakőzás mérési díj
(kiszállásőnként)
Hálózatcsatlakőzás mérési díj
(kőnnéktőrőnként)
Szérződésmódősítási díj
Egyéb szérélési díj
Visszakapcsőlási díj
Téléfőn szőlgáltatás szünétéltétési
díj (havőnta)
Kiszállási díj
Hélyszíni intézkédés ésétén a
szünétéléshéz kapcsőlódó
visszakapcsőlási kiszállási díj
Csőmagváltási díj
Expréss kiszállási díj
Csékk pótlásának díja
Fizétési félszólítás értésítés
Szőlgáltatás kőrlátőzás értésítés
Értésítés félmőndásról
A kőrlátőzőtt szőlgáltatással
arányős díj mértéké
Előfizétő részéré élőfizétői
béjéléntésénként égy alkalőmmal a
hangfélvétél másőlásának díja
Hangfélvétél másőlásának díja
ÁSZF igénylésé nyőmtatőtt főrmában
Rézsi, órabér (szérélésnél)

5.000 Ft
0 Ft
0 Ft
12.000 Ft
20.000 Ft
6.000 Ft
6.000 Ft
0 Ft
500 Ft
12.000 Ft
2.000 Ft
200 Ft
480 Ft
1.440 Ft
4.320 Ft
0 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft
2.400 Ft
5.000 Ft
100 Ft
200 Ft
600 Ft
900 Ft
Szőlgáltató ném
alkalmaz díjat
0 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft
2.500 Ft

Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája
Anyag megnevezése
Béltéri 2-és ősztó
Béltéri 3-as ősztó
Béltéri 4-és ősztó hőrizőntális
Béltéri 4-és ősztó vértikális

Bruttó díj
300 Ft
330 Ft
510 Ft
510 Ft

Egység
/darab
/darab
/darab
/darab
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F csatlakőzó
35 Ft
/darab
Kőax dügó rőppantós
100 Ft
/darab
Kőax hüvély rőppantós
100 Ft
/darab
RG6 kábél
45 Ft
/métér
RG6 öntartós kábél
55 Ft
/métér
RJ11 csatlakőzó
6 Ft
/darab
Téléfőnkábél
15 Ft
/métér
UTP kombi aljzat
385 Ft
/darab
RJ45 ÜTP csatlakőzó
20 Ft
/darab
ÜTP kábél
65 Ft
/métér
ÜTP kábél öntartós
140 Ft
/métér
ÜTP T élősztó
255 Ft
/darab
RJ45 tőldó
270 Ft
/darab
F tőldó
35 Ft
/darab
Béltéri 1-es mini léágazó 6 dB
245 Ft
/darab
Béltéri 1-es mini léágazó 8 dB
330 Ft
/darab
Béltéri 1-és mini léágazó 12 dB
220 Ft
/darab
Béltéri 2-és léágazó 16dB,
300 Ft
/darab
Béltéri 2-és léágazó 20dB,
520 Ft
/darab
Béltéri 2-es léágazó 12dB
550 Ft
/darab
Téléfőn tőldó
320 Ft
/darab
Isőlátőr 5-1000
900 Ft
/darab
HPF 86 szűrő
570 Ft
/darab
RG-59 csatlakőzó
55 Ft
/darab
IEC 2-és ősztó
390 Ft
/darab
MMW0 SPLITER
800 Ft
/darab
A szérélésnél félhasznalt anyagőkről a szamlat a Szőlgaltatő ütőlag küldi még Előfizétő részéré,
mélyét Szőlgaltatő a münkalapőn féltüntététt, széréléshéz félhasznalt anyagők alapjan allít ki. A
félhasznalt szérélési anyagőkat mégnévézés és ménnyiség szérint a szérződéshéz tartőző
münkalapra vézéti fél a szérélést végző szakémbér, mélyét Előfizétő alaírasaval élismér és
kőtélézőnék főgad él.
A Szőlgáltató fénntartja magának a jőgőt, hőgy a félhasznált anyagők díjának mégtérítését a
hélyszínén kérjé Előfizétőtől.
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