
A Lakossági ÁSZF 2022. október 1-jétől és október 18-tól hatályos azon változásai, melyekről az 

előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

2022. október 1-jétől hatályos módosítások 

Érintett 
szolgáltatás 

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

TV 
Törlésre kerülnek a Domaszék TV, a TV Telekgerendás, 

az ESTV és az Érd TV helyi televízió csatornák. 

Lakossági ÁSZF 

2/d függelék 1.5. és 2.2. pontok 

TV 

Pontosításra kerül az IPTV vevőegység (merevlemez 

nélküli) díjtétel elnevezése, a továbbiakban a díjtétel 

elnevezése Telekom TV és IPTV díjcsomagokhoz 

biztosított vevőegység (merevlemez nélküli). 

Lakossági ÁSZF 

3/d tv – értékesíthető – melléklet 

2.6. pont 

TV 

Áthelyezésre kerülnek a lezárt szolgáltatásokat 

tartalmazó mellékletbe a korábban már lezárt 

kábeltelevízió szolgáltatás mellett igényelhető set top 

boxokra vonatkozó rendelkezések. 

Lakossági ÁSZF 

3/d tv – értékesíthető – melléklet 

1.1.4. pont 

3/d tv – lezárt – melléklet új 2.10. 

pont 

TV 

Törlésre kerülnek a korábban kivezetett kódolt digitális 

kábeltelevízió szolgáltatásra meghatározott 

átalánykártérítési (HBO szűrő esetén), és az HBO szűrő 

óvadékra vonatkozó, szolgáltató által felszámított 

díjak. 

Lakossági ÁSZF 

3/d tv – lezárt – melléklet 2.7. 

pont 

Mobil internet 
Pontosításra kerülnek az egyszeri net bővítők 

érvényességi idejére vonatkozó rendelkezések. 

Lakossági ÁSZF 

3/a Domino – értékesíthető – 

melléklet 2.2.2.1. pont 

Mobil internet 

Pontosításra kerül a World GPRS Limit díjcsomag 

esetén méltányos használatot követően vagy 

túlforgalmazási díjas díjcsomag esetén meghatározott 

forgalmi díj, a díj a továbbiakban 1,1484 Ft/ MB helyett 

0,7431 Ft/ MB, a változás mértéke 0,4053 Ft/MB. 

Lakossági ÁSZF 

3/a Domino – értékesíthető – 

melléklet 7.3.1. pont 

Az előfizetőinket a 2022. augusztusi számlában értesítettük.  

 

2022. október 18-tól hatályos módosítások 

Érintett 
szolgáltatás 

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

TV 

Pontosításra kerül a HD csatornák HD minőségben való 

eléréséhez szükséges, televízió készülékre vonatkozó 

feltételekre meghatározott szövegrész. 

Lakossági ÁSZF 

2/d melléklet 2.6. pont 



TV 

A műholdas (SAT) televízió szolgáltatás keretében 

nyújtott díjcsomagok tekintetében a továbbiakban a 

csatornakiosztásban kizárólag a HD csatornák kerülnek 

feltüntetésre azon csatornák esetében, amelyek SD és 

HD minőségben is elérhetőek az adott díjcsomagban. A 

HD minőség eléréséhez a továbbiakban is a korábban 

meghatározott műszaki követelmények teljesülése 

szükséges. 

Lakossági ÁSZF 

2/d függelék 3. pont 

 

 

 

2022. október 1-jétől hatályos módosítások 

Érintett 
szolgáltatás 

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

Akció 

Lezárásra kerül a 3 hónapos Apple Watch MultiSIM 

havidíj kedvezmény, a Dominora váltáshoz kapcsolódó 

SIM kedvezmény Blue és Mol mobile ügyfeleknek, a 

Domino SIM online vásárlás promóció és a 200 perc 7 

napra promóciók. 

Lakossági ÁSZF 

7. sz. melléklet 

Akció Bevezetésre kerül a Domino dupla adat promóció. 
Lakossági ÁSZF 

7. sz. melléklet 

 


