
Üzleti ÁSZF 2021. január 1-jétől hatályos rendes módosításai  

Üzleti ÁSZF Törzsrészét érintő 

Törlésre kerülnek az Egyedi értékhatárral kapcsolatos rendelkezések. (2.1.5.6., 
2.2. és 11.3. pontok) 

Aktualizálásra kerülnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elérhetőségei. (10.14. pont). 

Üzleti ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő 
A minőségi célértékekkel kapcsolatos fogalom, illetve jelzés-használat 
pontosításra, egységesítésre kerül. (16. pont) 

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Törlésre kerülnek a 1722 és 17123 rövid számok. (12.5.4. pont) 

Törlésre kerül a 1748 rövid szám, a továbbiakban a számhordozásra vonatkozó 
információ a 06 80 388 388 hívószámon érhető el. (7.6. és 12.5.5. pontok) 

A minőségi célértékekkel kapcsolatos fogalom, illetve jelzés-használat 
pontosításra, egységesítésre kerül, emellett törlésre kerülnek a hálózati 
szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékek, amelyek a 
honlapon érhetők el. (12.7.2. pont, 4. és 5. sz.  táblázat) 

Bekerül az ÁSZF-be a digitális tartalomvásárlással kapcsolatos „Alkalmazás 
áruházak” fogalom, ezzel összefüggésben szövegpontosítások történnek. (1.1., 
2.4.1. és 12.4.5.4. pontok) 

Pontosításra kerülnek a Mobilvásárlás és digitális tartalomvásárlás 
szolgáltatásokra irányadó rendelkezések, továbbá kiegészítésre kerülnek a 
digitális tartalomvásárlásra vonatkozó egyszeri fizetési művelet összegére 
vonatkozó rendelkezéssel. (2.4.1. és 12.4.5.4. pontok) 

Bekerül az ÁSZF-be a 1756 rövid szám. (12.5.4. pont) 

Egységesítésre és kiegészítésre kerülnek a díjcsomagokban foglalt, 
adatmennyiség felhasználása nélkül elérhető alkalmazásokra és a Belföldi 
korlátlan tematikus adatopciókra Zene opció szolgáltatásokra vonatkozó 
rendelkezések. (2.3.5., 12.2.2.8., 12.2.2.9., 12.2.2.10., 12.2.3.5., 12.2.4.11. és 
6.212.3.5.3. pontok) 

Megszüntetésre kerül az Info MMS szolgáltatás; helyette az előfizetők a 
továbbiakban az Info SMS szolgáltatást vehetik igénybe. (3.3.2. és 15.1.3. pont 
táblázatának 10. pontja) 

Üzleti ÁSZF 3. sz. mellékletét érintő 
Pontosításra kerülnek egyes szolgáltatások tekintetében a szolgáltatás átadási 
pontjára, azaz a felelősség határára vonatkozó rendelkezések. (2.2., 2.3. és 2.5. 
pontok). 

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő Javításra kerül a Kölcsey TV helyi televízió csatorna vételkörzete. (6.1. pont) 

Üzleti ÁSZF 2021. január 5-től hatályos rendes módosításai 

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő 

A IPTV hálózaton nyújtott IPTV Business Standard díjcsomag esetén az RTL 
Spike Csatorna nem kerül a továbbiakban elosztásra, az IPTV Business Superior 
és IPTV Business Superior HD díjcsomagokból kikerülnek a FIX TV, 
Hatoscsatorna és RTL Spike csatornák, a D1 TV, Apostol TV és PAX csatornák 
pedig elosztásra kerülnek. 
A műholdas (SAT) televízió hálózaton nyújtott SAT Business Superior és SAT 
Business Superior HD díjcsomagokból kikerülnek a FIX TV, Hatoscsatorna és 
RLT Spike csatornák, a D1 TV, Apostol TV, PAX csatornák pedig elosztásra 
kerülnek. (6.1. és 6.2. pontok) 

Üzleti ÁSZF 2021. január 1-jétől hatályos új módosításai 

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

A World GPRS Limit adatforgalmi díja a méltányos használatot követően nettó 
1,0937 Ft/Mbyte összegről nettó 0,9837 Ft/Mbyte összegre csökken. 
A leforgalmazható adatmennyiségek az üzleti előfizetők részére kínált 
díjcsomagban is módosításra kerülnek, így a Business Net L és Üzleti Net XXL 
díjcsomagok 9 GB helyett 12 GB, a Business XL és Üzleti Net XXXL díjcsomagok 
15 GB helyett 17 GB, a Business Net XXL 26 GB helyett 29 GB, a Business Net 
XXXL 40 GB helyett 45 GB, az Üzleti Adat Korlátlan díjcsomag 20 GB helyett 22 
GB, a Corporate Net+EU XXXL pedig 17 GB helyett 19 GB EU roaming 
helyzetben felhasználható adatmennyiséget tartalmaz. (12.2.2.1, 12.2.2.3, 



12.2.4.9, 12.2.5.1, 12.2.5.5, 12.2.5.6, 12.3.1, 12.2.4.10, 12.3.7.1, 12.2.4.5, 
12.2.4.6, 12.2.4.7, 12.2.4.8, 12.2.5.4, 12.3.7.2. pontok) 

Üzleti ÁSZF 2021. január 5-től hatályos új módosításai 

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő 
Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban elérhetővé válnak a Pápa Városi 
Televízió, illetve a Csongrád TV helyi televízió csatornák. (6.1. pont) 

 


