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1. LEZÁRT, NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ DÍJCSOMAGOK, EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁSOK 

 
1.1. Alap díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. 
 

A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartammal 
(határozott tartamú szerződéssel) 

3 500,00 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(határozott tartamú szerződéssel ) 

3 900,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 400,00 
Kapcsolási díj 5,00 
Percdíjak 
Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 15,24  15, 24 
Helyközi II.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48  30, 48   
Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30, 48   30, 48 
Mobil telefonok hívása  
Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 70,10  39,62  
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  
1. díjzóna 56,90 
2. díjzóna 68,58 
3. díjzóna 83,82 
4. díjzóna 117,86 
5. díjzóna 129,54 
6. díjzóna 148,34 
7. díjzóna 167,64 
8. díjzóna 220,98 
9. díjzóna 274,32 
10. díjzóna 415,04 
11. díjzóna 990,60 

A csúcsidőn kívüli időszak hétköznap 18-tól 07 óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti napon egész nap tart. 
Napszakok: A csúcsidőn kívüli időszak minden hívásirányban hétköznap 18-tól 07 óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti 
napon egész nap tart. A csúcsidő hétköznap 7-18 óra között érvényes. A számlázás percalapú, minden megkezdett egység 
díjköteles. 
*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 71,80 Ft úgy a hívás díja 71,80 Ft/perc. 
 
 

1.2. Favorit Extra díjcsomag - Lezárva Voice Classic2 csatlakozáson 2012. szeptember 1, egyéni 
fővonalon 2014. március 1. 

 
A Favorit Extra díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 
Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait a helyi és helyközi I. 
hívásirányba időszaktól függetlenül 
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▪ a Magyar Telekom hálózatában 
▪ az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában. 
▪ A díjcsomag kedvezményeinek lebeszélését követő hívások esetében a csúcsidő minden hívásirányban 7órától 18 

óráig, a csúcsidőn kívüli időszak pedig 18 órától reggel 7 óráig tart, illetve hétvégén és munkaszüneti napon egész 
nap. A kedvezményezett időszak a hét minden napjára, 0-24 óráig érvényes.   

 
 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei  

▪ A kedvezményezett időszakban bonyolított hívások esetén a Magyar Telekom hálózatában, az Egyéb 1 és Egyéb 2  
helyi, helyközi I. hívásirányokban havi  összesen 100 óra beszélgetés bonyolítására van lehetőség. Amennyiben az 
előfizető a havi 100 órás időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére az alapdíjcsomag szerinti percdíjakat 
számítja fel a szolgáltató.  

▪ Voice Classic2 és dual vonalak esetén, a Szolgáltató összesen havi 100 óra kedvezményt biztosít, így a Voice Classic2 
hozzáféréshez tartozó egyes hívószámok tekintetében a kedvezmény külön-külön nem értelmezhető.A havi 100 órás 
időkorlát túllépése esetén az alapdíjcsomag szerinti kapcsolási díjat is köteles Előfizető megfizetni, azonban 
amennyiben Előfizető a havi 100 órás időkorlátot nem lépi túl, a Szol gáltató nem számít fel kapcsolási díjat a 
kedvezményezett irányokban és napszakban – a beszélgetés hosszától függetlenül.  

▪ A helyi/helyközi I. hívásirányoktól eltérő hívásirányokba bonyolított hívások esetén az alapdíjcsomag percdíjai és 
kapcsolási díjai az érvényesek.  

▪ Amennyiben az ügyfél a havi 100 órás időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra 
nem vihető át! 

▪ A kedvezményezett időszakra vonatkozó hívásokért kapcsolási díjat nem kell fizetni. 
▪ A kedvezmény a fent megjelölt kategóriába tartozó hívásirányokra vonatkozik.  
▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra  
▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhezkötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra  
▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Mobil számok hívására 
▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.  
 
A Favorit Extra díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal (hűségnyilatkozattal) 4 490,00 
Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 990,00 
Egyéni Voice Classic2 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

5 069,84 

Egyéni Voice Classic2 határozatlan tartamú szerződéssel  5 577,84 
A csomaghoz tartozó havidíjban foglalt szolgáltatások analóg telefon 
esetén 

Hívószámkijelzés 
Hívásvárakoztatás  
Hívásátirányítás feltétel nélkül  
Hívásátirányítás nem felel esetén 

A csomaghoz igényelhető egyéb szolgáltatások Favorit Extra belföldi opció 
Kapcsolási díj 5,00 
Percdíjak   
Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 5,08 
Helyközi II.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 19,30 9,14 
Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 19,30 9,14 
Mobil telefonok hívása  
Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 70,10 39,62 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*   
1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 
3. díjzóna 55,88 
4. díjzóna 81,28 
5. díjzóna 101,60 
6. díjzóna 111,76 
7. díjzóna 121,92 
8. díjzóna 162,56 
9. díjzóna 213,36 
10. díjzóna 304,80 
11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 71,80 Ft úgy a hívás díja 71,80 Ft/perc. 

 
1.3. Hoppá díjcsomag (2012. január 1-től megrendelhető) - Lezárva 2014. július 28. 
 
A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 
Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait  

▪ helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül  
o a Magyar Telekom hálózatában és 
o az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában havi 5000 perc erejéig.  

▪ Telekom mobil alapdíjas hívásirányba időszaktól függetlenül havonta 200 perc erejéig. 
 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei  

▪ Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces, illetve a Telekom mobil alapdíjas hívásirányban havi 200 perces 
időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat 
számítja fel a Szolgáltató.  

▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 5000 perc, Telekom 
mobil alapdíjas hívásirányban összesen havi 200 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a 
következő hónapra nem vihető át! 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra  
▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Mobil számok hívására (kivétel a Telekom mobil alapdíjas hívásirány) 
▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

3 300,00 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

3 800,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 800,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,6 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,8 

11. díjzóna 711,2 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 
 

1.4. Stabil díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 500,00 
Kapcsolási díj - 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 25,00 
Helyközi II.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 25,00 
Belföldi III.  



 

 

 
7/32 

Utolsó módosítás: 2019.09.01. 

Hatálya: 2020.02.01. 

File neve: Lakossagi_aszf_5b melleklet_díjak_vezetekes telefon_lezart_20200201_rendes 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 25,00 
Mobil telefonok hívása  
Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 50,00 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 
3. díjzóna 55,88 
4. díjzóna 81,28 
5. díjzóna 101,60 
6. díjzóna 111,76 
7. díjzóna 121,92 
8. díjzóna 162,56 
9. díjzóna 213,36 
10. díjzóna 304,80 
11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 
 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 
A díjcsomag havidíja havonta bruttó 1 500 Ft lebeszélhetőséget tartalmaz a csomag percdíjain, a lebeszélhető kedvezmény 
belföldi, normál díjazású vezetékes irányba használható fel. A csomag havidíjában foglalt lebeszélhető kedvezmény  csak a 
tárgyhónapban használható fel, a fel nem használt kedvezmény nem vihető tovább a következő hónapra, nem halmozható. 
A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított 
adatforgalomra, a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra), nem helyhez kötött VOIP szolgáltatókon 
keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 
A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Stabil díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek kiszámlázásra.  
 

1.5. Százperces díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. 

 
A Százperces díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető a havidíj ellenében kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait 
összesen havi 100 perc erejéig 
o helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül  

▪ a Magyar Telekom belföldi vezetékes  hálózatában normál díjazású irányokba 
▪ az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában 

 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei  

▪ A díjcsomag hívási kedvezményeinek felhasználását követően folytatott a beszélgetésekre a Százperces díjcsomag 
díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 100 perc időtartamot 
nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra nem vihető át!  

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Mobil számok hívására 
▪ Nemzetközi irányokra 
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A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.  
A Százperces díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően: 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

2 500,00 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

3 000,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 3 500,00 
Kapcsolási díj - 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 
Helyközi II.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 
Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 
Mobil telefonok hívása  
Telenor, Telekom mobil, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  
1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 
3. díjzóna 55,88 
4. díjzóna 81,28 
5. díjzóna 101,6 
6. díjzóna 111,76 
7. díjzóna 121,92 
8. díjzóna 162,56 
9. díjzóna 213,36 
10. díjzóna 304,8 
11. díjzóna 711,2 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
1.6. Hoppá díjcsomag (2011. augusztus 1-től 2012. január 1-ig értékesített) 
 
A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait  
o helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül  

▪ a Magyar Telekom hálózatában és 
▪ az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában havi 5000 perc erejéig.  

o Telekom mobil alapdíjas hívásirányba időszaktól függetlenül havonta 200 perc erejéig. 
 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei  

▪ Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces, illetve a Telekom mobil alapdíjas hívásirányban havi 200 perces 
időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja 
fel a Szolgáltató.  
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▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 5000 perc, Telekom 
mobil alapdíjas hívásirányban összesen havi 200 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a 
következő hónapra nem vihető át! 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra  
▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Mobil számok hívására (kivétel a Telekom mobil alapdíjas hívásirány) 
▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3137,84 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3645,84 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4661,84 
Kapcsolási díj - 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 
Helyközi II. 
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 
Belföldi III. 
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 
Mobil telefonok hívása 
Telekom mobil,Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,48 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  
1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 
3. díjzóna 55,88 
4. díjzóna 81,28 
5. díjzóna 101,60 
6. díjzóna 111,76 
7. díjzóna 121,92 
8. díjzóna 162,56 
9. díjzóna 213,36 
10. díjzóna 304,80 
11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
1.7. Felező díjcsomag - Lezárva 2012. július 1. 
 
A díjcsomag jellemzői 
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A havidíj összegének fele lebeszélhető, amely csak a Szolgáltatón keresztül bonyolított hívások esetén jelenik meg 
kedvezményként.A kedvezmény adatforgalomra nem vonatkozik, és csak a tárgyhónapban használható fel, a le nem beszélt 
kedvezmény nem vihető át a következő hónapra, és nem halmozható. 
A csomag keretében lebeszélhető forgalomnak a 06-51-es hívószámra irányuló hívások utáni forgalom nem része. A kapcsolási 
díj kizárólag a helyi, helyközi I-II., belföldi távolsági III., mobil és nemzetközi hívások esetén érvényes.  
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik továbbá  

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
▪ A nem földrajzi számokra, valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhezkötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra  

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívá sa esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.  
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 3 940,00 
Lebeszélhető összeg 1 970,00 
Kapcsolási díj 0 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 10,00 
Helyközi II.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 10,00 
Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 10,00 
Mobil telefonok hívása  
Telenor 76,20 47,75 
Telekom mobil 70,10 46,74 
Vodafone 77,22 56,90 
Egyéb mobil 77,22 56,90 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 56,90 
2. díjzóna 68,58 
3. díjzóna 83,82 
4. díjzóna 117,86 
5. díjzóna 129,54 
6. díjzóna 148,34 
7. díjzóna 167,64 
8. díjzóna 220,98 
9. díjzóna 274,32 
10. díjzóna 415,04 
11. díjzóna 990,60 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
1.8. Minimál díjcsomag - Lezárva 2003. december 31. 
 
A Szolgáltató az előfizető részére a hívásdíj összegéből 66,7% kedvezményt ad, melynek összege legfeljebb  508 Ft lehet. A 
hívásdíj a sikeresen felépült telefonhívásért fizetendő díj, melynek elemei a felépítési díj és a forgalmi díj.  
A kedvezmény naptári hónapokra vonatkozik. A díjcsomag számlázása perc alapon történik.  
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Az előfizető a csomag részeként egy darab belföldi vezetékes kapcsolási számot választhat, amelyet a beszélgetési kedvezmény 
felhasználása után is 66,7%-os kedvezménnyel hívhat. A választott szám az előfizető földrajzi elhelyezkedéséhez képest csak 
helyi, helyközi I., helyközi II. vagy belföldi távolsági III. irányú lehet.  
 
Nem választhatóak kedvezményesen hívható számként az alább felsoroltak: 

▪ mobilirányok (06 20, 06 30, 06 70), 
▪ helyi díjazású számok (06 40, 06 51), 
▪ emeltdíjas számok (06 90, 06 91), 
▪ távszavazás (06 90, 06 91), 
▪ zöld szám (06 80), 
▪ nemzetközi számok, 
▪ segélyhívó számok (104, 105, 107, 112), 
▪ hibabejelentő (1414), 
▪ tudakozó (197, 198, 11818, 11824), 
▪ szolgáltatóhoz rendelt számok, 
▪ szolgáltatóhoz rendelt országos számok,  
▪ helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás számai (06 21).  

 
A kedvezmény a számlán külön soron egy összegben szerepel. A kiválasztott telefonszámot az előfizető 3 havonta díjmentesen 
megváltoztathatja. A három hónapon belüli módosítás díja bruttó 508 Ft.  
 
A kedvezmény a felsorolt irányokban végződő hívásokra és kapcsolási díjukra vonatkozik: 
helyi, helyközi (I-es díjzóna), belföldi távolsági, helyközi (II-es díjzóna), LTO (II-es díjzóna), LTO (III-as díjzóna), belföldi zöld szám 
LTO II-es, belföldi zöld szám LTO III-as, belföldi zöld szám hívás helyi, belföldi zöld szám hívás I., belföldi zöld szám hívás II., 
belföldi zöld szám hívás III., helyi hívások (nem beszéd), belföldi hívások (nem beszéd), nemzetközi hívások (nem beszéd), 
helyközi I. (nem beszéd), helyközi II. (nem beszéd), belföldi III. (nem beszéd), LTO II-es díjzóna (nem beszéd), LTO III-as díjzóna 
(nem beszéd), nemzetközi 1. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 2. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi  3. díjzóna (nem beszéd), 
nemzetközi 4. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 5. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 6. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 7. 
díjzóna (nem beszéd) nemzetközi 8. díjzóna (nem beszéd) nemzetközi 9. díjzóna (nem beszéd) nemzetközi 10. dí jzóna (nem 
beszéd) nemzetközi 11. díjzóna (nem beszéd),nemzetközi 1. díjzóna, nemzetközi 2. díjzóna, nemzetközi 3. díjzóna, nemzetközi 
4. díjzóna, nemzetközi 5. díjzóna, nemzetközi 6. díjzóna, nemzetközi 7. díjzóna nemzetközi 8. díjzóna nemzetközi 9. díjzóna 
nemzetközi 10. díjzóna nemzetközi 11. díjzóna.  
 
LTO : A Magyar Telekom egyetemes szolgáltatási területén kívül, más elektronikus hírközlési szolgáltatók szolgáltatási területe. 
 
Ki zárások 
A Minimál díjcsomag érvényességi ideje alatt az Előfizető nem vehet igénybe a szolgáltató által kínált egyéb díjcsomagot vagy 
kiegészítő díjcsomagot. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 2 293,00 
Kapcsolási díj* 12,19 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom 33,83 16,92 
Egyéb szolgáltató 1 37,33 19,57 
Egyéb szolgáltató 2 39,66 21,90 
Helyközi II.  
Magyar Telekom 68,58 34,29 
Egyéb szolgáltató 1 72,08 36,94 
Egyéb szolgáltató 2 74,41 39,28 
Belföldi III.  
Magyar Telekom 91,44 45,72 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Egyéb szolgáltató 1 94,93 48,37 
Egyéb szolgáltató 2 97,27 50,71 
Mobil telefonok hívása  
Telenor  98,55 76,99 
Telekom mobil 96,47 73,61 
Vodafone 102,39 76,99 
Egyéb mobil 102,39 76,99 
Nemzetközi díjzónák percdíjai** 

1. díjzóna 171,45 

2. díjzóna 205,74 
3. díjzóna 251,46 
4. díjzóna 354,33 
5. díjzóna 388,62 
6. díjzóna 445,77 
7. díjzóna 502,92 
8. díjzóna 662,94 
9. díjzóna 822,96 
10. díjzóna 1245,87 
11. díjzóna 2971,80 

*Mobil és a választott Kedvenc szám hívásakor a kapcsolási díj 5,00 Ft.  
**5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 64,61 Ft úgy a hívás díja 64,61 Ft/perc. 

 
1.9. Bázis Plusz díjcsomag - Lezárva: 2008. szeptember 8. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 4 254,00 
Egyéni Voice Classic2 (lista/akciós*) 6 731,00 /5 270,50 
A csomaghoz tartozó díjmentes 
szolgáltatások 

hívószámkijelzés,  
hívásvárakoztatás,  
hívásátirányítás feltétel nélkül, 
hívásátirányítás nem felel esetén 
Szabadnap kedvezmény 

Díjcsomag díjai (Ft)  
A díjcsomagért külön fizetendő havidíj - 
Kapcsolási díj 5,00 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, 
Egyéb szolgáltató 2 

12,70 6,35 

Helyközi II., Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, 
Egyéb szolgáltató 2 

31,75 16,51 

Mobil telefonok hívása  
Telenor, Telekom mobil, Vodafone , 
Egyéb mobil 

76,20 57,15 

Nemzetközi díjzónák percdíjai* 
1. díjzóna 60,96 
2. díjzóna 71,12 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
3. díjzóna 83,82 
4. díjzóna 120,65 
5. díjzóna 132,08 
6. díjzóna 149,86 
7. díjzóna 167,64 
8. díjzóna 220,98 
9. díjzóna 274,32 
10. díjzóna 416,56 
11. díjzóna 990,60 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 71,80 Ft úgy a hívás díja 71,80 Ft/perc. 
 
A díjcsomag számlázása perc alapon történik.  
 

 
1.10. Százperces díjcsomag– Lezárva 2015. december 1. 

 
A Százperces díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető a havidíj ellenében kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait 

összesen havi 100 perc erejéig helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül, a Magyar 

Telekom belföldi vezetékes hálózatában normál díjazású irányokba és az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó 

szolgáltatató hálózatában. 

 

A beszélgetési kedvezmény további feltételei  

▪ A díjcsomag hívási kedvezményeinek felhasználását követően folytatott a beszélgetésekre a Százperces díjcsomag 

díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 100 perc időtartamot 

nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra nem vihető át! 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra  

▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 

▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 

▪ Helyi adatforgalomra 

▪ Mobil számok hívására 

▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.  
A Százperces díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően: 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj  

Egycsatornás vonal 24 hónapos határozott tartamú 
szerződéssel  

2 500,00 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Egycsatornás vonal 12 hónapos határozott tartamú 
szerződéssel  

2 800,00 

Egycsatornás vonal határozatlan tartamú szerződéssel  3 800,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Mobil telefonok hívása  

Telenor, Telekom mobil, Vodafone, Egyéb mobil 
30,00 

 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
1.11. 2017. október 20-i hatállyal lezárt díjcsomagok 
 

Jelen pontban felsorolt díjcsomagok esetében, amennyiben az azokra kötött szerződés határozott tartama 2017. október 24-én 

vagy azt követően jár le, a Szolgáltató a biztosítja, hogy a az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltét elek nem 

legyenek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél, a 

havidíj megegyezik a határozott tartam alatt érvényes havidíjjal. 

 
1.12.1. Alap díjcsomag 

 

A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj  
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A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Egycsatornás vonal 24 hónapos tartamú szerződéssel 1 500,00 

Egycsatornás vonal12 hónapos határozott tartamú 
szerződéssel) 

1 800,00 

Egycsatornás vonal határozatlan tartamú szerződéssel  2 800,00 

Kapcsolási díj 5,00 
Percdíjak 

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 
Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 
11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 71,80 Ft úgy a hívás díja 71,80 Ft/perc. 
 
A számlázás percalapon történik (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 

1.12.2. Favorit Extra díjcsomag 

 
A díjcsomag megrendelésére kizárólag Többcsatornás vonalon (Dual VOIP) van lehetőség. 

 
A Favorit Extra díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait a helyi és helyközi I. 

hívásirányba időszaktól függetlenül 

▪ a Magyar Telekom hálózatában 

▪ az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában.  

▪ A díjcsomag kedvezményeinek lebeszélését követő hívások esetében a csúcsidő minden hívásirányban 7órától 18 

óráig, a csúcsidőn kívüli időszak pedig 18 órától reggel 7 óráig tart, illetve hétvégén és munkaszüneti napon egész 

nap. A kedvezményezett időszak a hét minden napjára, 0-24 óráig érvényes.   

 

A beszélgetési kedvezmény további feltételei  

▪ A kedvezményezett időszakban bonyolított hívások esetén a Magyar Telekom hálózatában, az Egyéb 1 és Egyéb 2  

helyi, helyközi I. hívásirányokban havi összesen 100 óra beszélgetés bonyolítására van lehetőség. A hozzáféréshez 
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tartozó egyes hívószámok tekintetében a kedvezmény külön-külön nem értelmezhető. Amennyiben az előfizető a havi 

100 órás időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére az alapdíjcsomag szerinti percdíjakat számítja fel a 

szolgáltató.  

▪ A havi 100 órás időkorlát túllépése esetén az alapdíjcsomag szerinti kapcsolási díjat is köteles Előfizető megfizetni, 

azonban amennyiben Előfizető a havi 100 órás időkorlátot nem lépi túl, a Szolgáltató nem számít fel kapcsolási díjat a 

kedvezményezett irányokban és napszakban – a beszélgetés hosszától függetlenül.  

▪ A helyi/helyközi I. hívásirányoktól eltérő hívásirányokba bonyolított hívások esetén az alapdíjcsomag percdíjai és 

kapcsolási díjai az érvényesek.  

▪ Amennyiben az ügyfél a havi 100 órás időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra 

nem vihető át! 

▪ A kedvezményezett időszakra vonatkozó hívásokért kapcsolási díjat nem kell fizetni. 

▪ A kedvezmény a fent megjelölt kategóriába tartozó hívásirányokra vonatkozik.  

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 

▪ A nem földrajzi számokra, valamint a 06-51-es irányra 

▪ Nem helyhezkötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 

▪ Helyi adatforgalomra 

▪ Mobil számok hívására 

▪ Nemzetközi irányokra 

 

A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 

A Favorit Extra díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezménye k lebeszélését 

követően 

 
Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj  

Többcsatornás vonal (Dual  VOIP) 12 hónapos határozott 
tartamú szerződéssel  

5 069,84 

Többcsatornás vonal (Dual VOIP) határozatlan tartamú 

szerződéssel 
5 577,84 

Kapcsolási díj 5,00 

Percdíjak   

Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 5,08 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 19,30 9,14 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 19,30 9,14 

Mobil telefonok hívása  

Telenor, Telekom mobil, Vodafone, Egyéb mobil 70,10 39,62 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*   
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 71,80 Ft úgy a hívás díja 71,80 Ft/perc. 
 
 

1.12.3. Hoppá díjcsomag  

 
A díjcsomagot egy előfizető egy hozzáférésre veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy a csomag kialakítása természetes személy 
felhasználók személyes felhasználási igényei alapján készült, a díjcsomag telemarketing, telesales, ügyfélszolgálat, más 
hasonló, tömeges hívások generálásával járó üzleti tevékenységre nem használható. A nem rendeltetésszerű használat észlelése 
esetén a Szolgáltató az előfizető egyidejű értesítése mellett az előfizetést a legalacsonyabb havidíjú nem lezárt díjcsomagba 
váltja, illetve ha a nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztó veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, vagy 
hálózati szolgáltatás céljára használja azt, a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak szerint korlátozza a szolgáltatást. 
 

A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait helyi és helyközi I., 

helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül a Magyar Telekom hálózatában és az Egyéb 1 és Egyéb 2 

kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában, valamint Telekom mobil alapdíjas hívásirányba időszaktól függetlenül 

havi 5000 perc erejéig. 

 

A beszélgetési kedvezmény további feltételei  

▪ Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá 

díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 5000 perc 

időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra nem vihető át! 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 

▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 

▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 

▪ Helyi adatforgalomra 

▪ Mobil számok hívására (kivétel a Telekom mobil alapdíjas hívásirány) 

▪ Nemzetközi irányokra 
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A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően: 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj  

Egycsatornás vonal 24 hónapos határozott tartamú szerződéssel  3 600,00 

Egycsatornás vonal 12 hónapos határozott tartamú szerződéssel  3 900,00 

Egycsatornás vonal határozatlan tartamú szerződéssel  4 900,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 
 

1.12.4. Hoppá Plusz díjcsomag 

 

A díjcsomagot egy előfizető egy, egycsatornás hozzáférésre veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy a csomag kialakítása 
természetes személy felhasználók személyes felhasználási igényei alapján készült, a díjcsomag telemark eting, telesales, 
ügyfélszolgálat, más hasonló, tömeges hívások generálásával járó üzleti tevékenységre nem használható. A nem 
rendeltetésszerű használat észlelése esetén a Szolgáltató az előfizető egyidejű értesítése mellett az előfizetést a legalacsonyabb 
havidíjú nem lezárt díjcsomagba váltja, illetve ha a nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztó veszélyezteti a hálózat 
rendeltetésszerű működését, vagy hálózati szolgáltatás céljára használja azt, a Szolgáltató az ÁSZF -ben foglaltak szerint 
korlátozza a szolgáltatást. 

 

A Hoppá Plusz díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 
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▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait helyi és helyközi I., 

helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól a Magyar Telekom hálózatában valamint az Egyéb 1 és Egyéb 2 

kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában, továbbá Telekom mobil, Telenor , Vodafone és Egyéb mobil alapdíjas 

mobil hívásirányba időszaktól függetlenül összesen havi 5000 perc erejéig. 

 

A beszélgetési kedvezmény további feltételei 

▪ Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá Plusz 

díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., valamint Telekom mobil, Telenor, Vodafone  és 

Egyéb mobil alapdíjas mobil hívásirányokban összesen havi 5000 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem 

használt időtartam a következő hónapra nem vihető át! 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra  

▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 

▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 

▪ Helyi adatforgalomra 

▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Hoppá Plusz díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően: 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj  

Egycsatornás vonal 24 hónapos határozott tartamú szerződéssel  4 200,00 

Egycsatornás vonal 12 hónapos határozott tartamú szerződéssel  4 500,00 

Egycsatornás vonal határozatlan tartamú szerződéssel  5 500,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
1.12. Hoppá díjcsomag (2017.10.20.) 
 

A díjcsomagot egy előfizető egy, egycsatornáshozzáférésre veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy a csomag kialakítása 

természetes személy felhasználók személyes felhasználási igényei alapján készült, a díjcsomag telemarketing, telesales, 

ügyfélszolgálat, más hasonló, tömeges hívások generálásával járó üzleti tevékenységre nem használható.  A nem 

rendeltetésszerű használat észlelése esetén a Szolgáltató az előfizető egyidejű értesítése mellett az előfizetést a legalacsonyabb 

havidíjú nem lezárt díjcsomagba váltja, illetve ha a nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztó veszélyezteti a hálózat 

rendeltetésszerű működését, vagy hálózati szolgál tatás céljára használja azt, a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak szerint 

korlátozza a szolgáltatást. 

 

A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 
▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait helyi és helyközi I., helyközi II. ,  

belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül a Magyar Telekom hálózatában és az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó 
szolgáltatató hálózatában, valamint Telekom mobil alapdíjas hívásirányba időszaktól függetlenül havi 5000 perc erejéig. 

 

A beszélgetési kedvezmény további feltételei 
▪ Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá díjcsomag díjazása  

és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  
▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. és Telekom mobil hívásirányokban összesen havi 5000 perc  

időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra nem vihető át!  
▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 
▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 

▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra  

▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Mobil számok hívására (kivétel a Telekom alapdíjas hívásirány) 

▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 

másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 

A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 

követően. 

 

A díjcsomagra határozatlan tartamú szerződéskötéssel irányadó díjak:  
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj 3900,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak 

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 
 

1.13. Alap díjcsomag (2017.10.20.) 
 

A díjcsomag havidíja nem tartalmaz lebeszélhetőséget, vagy kedvezményt. A kapcsolási díj és a percdíjak a havidíjon felül 

számlázódnak. A számlázás percalapon történik (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 

A díjcsomagra határozott és határozatlan tartamú szerződéskötéssel irányadó díjak:  

 

A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj 1800,00 
  

Kapcsolási díj 5,00 
Percdíjak 

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Mobil telefonok hívása  
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A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 
7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 
*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás  esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 71,80 Ft úgy a hívás díja 71,80 Ft/perc. 
 

1.14. Hoppá Plusz díjcsomag (2017.10.20.) 
 

A díjcsomagot egy előfizető egy, egycsatornás hozzáférésre veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy a csomag kialakítása 

természetes személy felhasználók személyes felhasználási igényei alapján készült, a díjcsomag telemarketing, telesales, 

ügyfélszolgálat, más hasonló, tömeges hívások generálásával járó üzleti tevékenységre nem használható. A nem 

rendeltetésszerű használat észlelése esetén a Szolgáltató az előfizető egyidejű értesítése mellett az előfizetést a legalacsonyabb 

havidíjú nem lezárt díjcsomagba váltja, illetve ha a nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztó veszélyezteti a hálózat 

rendeltetésszerű működését, vagy hálózati szolgáltatás céljára használja azt, a Szolgáltató az ÁSZF -ben foglaltak szerint 

korlátozza a szolgáltatást. 

 

A Hoppá Plusz díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait helyi és helyközi I., 
helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól a Magyar Telekom hálózatában valamint az Egyéb 1 és Egyéb 2 
kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában, továbbá Telekom mobil, Telenor és Vodafone és Egyéb mobil alapdíjas 
mobil hívásirányba időszaktól függetlenül összesen havi 5000 perc erejéig. 

 

A beszélgetési kedvezmény további feltételei 

▪ Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá Plusz 
díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., valamint Telekom mobil, Telenor, Vodafone és 
Egyéb mobil alapdíjas mobil hívásirányokban összesen havi 5000 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem 
használt időtartam a következő hónapra nem vihető át! 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra  
▪ A nem földrajzi számokra, valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívá sirányok hívása esetén (60 

másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.  
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A Hoppá Plusz díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 

követően. 

 

A díjcsomagra határozatlan tartamú szerződéskötéssel irányadó díjak:  

 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj 4500,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak 

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
1.15. Alap 201809 díjcsomag  
 

A díjcsomag havidíja nem tartalmaz lebeszélhetőséget, vagy kedvezményt. A kapcsolási díj és a percdíjak a havidíjon felül 

számlázódnak. A számlázás percalapon történik (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 

A díjcsomagra határozott és határozatlan tartamú szerződéskötéssel irányadó díjak:  

 

A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj 1800,00 

  

Kapcsolási díj 5,00 
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A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Percdíjak 

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 
Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,00 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 
6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 
 
*Jelen melléklet 4. pontjában az Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló 
hívás esetén, amennyiben a nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 71,80 Ft úgy a hívás díja 71,80 Ft/perc. 
 

1.16. Hoppá Plusz 201809 díjcsomag  
 
A díjcsomagot egy előfizető egy, egycsatornás hozzáférésre veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy a csomag kialakítása 

természetes személy felhasználók személyes felhasználási igényei alapján készült, a díjcsomag telemarketing, telesales, 

ügyfélszolgálat, más hasonló, tömeges hívások generálásával járó üzleti tevékenységre nem használható. A nem 

rendeltetésszerű használat észlelése esetén a Szolgáltató az előfizető egyidejű értesítése mellett az előfizetést a legalacsonyabb 

havidíjú nem lezárt díjcsomagba váltja, illetve ha a nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztó veszélyezteti a hálózat 

rendeltetésszerű működését, vagy hálózati szolgáltatás céljára használja azt, a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak szerint 

korlátozza a szolgáltatást. 

 

A Hoppá Plusz díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait helyi és helyközi I., 
helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül a Magyar Telekom hálózatában valamint az Egyéb 1 és 
Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában, továbbá Telekom mobil, Telenor és Vodafone és Egyéb mobil 
alapdíjas mobil hívásirányba időszaktól függetlenül. 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
▪ A nem földrajzi számokra, valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Nemzetközi irányokra 
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A számlázás percalapon történik (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 

 

A díjcsomagra határozatlan tartamú szerződéskötéssel irányadó díjak:  

 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Havidíj 4500,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak 

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 0 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 0 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 0 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 0 

Nemzetközi díjzónák percdíjai*  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

 
*Jelen melléklet 4. pontjában az Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló 
hívás esetén, amennyiben a nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
 

2. NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ, LEZÁRT AKCIÓS DÍJCSOMAGOK 
 

2.1 Akciós Hoppá díjcsomag (2011. január 1-től 2011. augusztus 1-ig értékesített) 
 
 
A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

▪ Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) időszaktól függetlenül bonyolíthatja a hívásait 
összesen havi 5000 perc erejéig 
o helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba a Magyar Telekom hálózatában és az Egyéb 1 és Egyéb 2 

kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában, valamint 
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o Telekom mobil alapdíjas hívásirányba. 
 

A beszélgetési kedvezmény további feltételei 
▪ Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá 

díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  
▪ Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II.,  belföldi III. hívásirányokban és Telekom mobil alapdíjas 

hívásirányban az összesen havi 5000 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő 
hónapra nem vihető át! 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

▪ A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
▪ A nem földrajzi számokra , valamint a 06-51-es irányra 
▪ Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
▪ Helyi adatforgalomra 
▪ Mobil számok hívására (kivétel a Telekom mobil alapdíjas hívásirány) 
▪ Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3137,84 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3645,84 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4661,84 
A csomaghoz igényelhető egyéb szolgáltatások Hoppá mobil opció, 

Családbarát kedvezmény 
Kapcsolási díj - 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 
Helyközi II.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 
Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 
Mobil telefonok hívása  
Telekom mobil,Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,48 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  
1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 
3. díjzóna 55,88 
4. díjzóna 81,28 
5. díjzóna 101,60 
6. díjzóna 111,76 
7. díjzóna 121,92 
8. díjzóna 162,56 
9. díjzóna 213,36 
10. díjzóna 304,80 
11. díjzóna 711,20 
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*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló  hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 

 
2.2 Telefix akciós díjcsomag - Lezárva: 2012. május 1. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  
Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

1524,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 2032,00 
Kapcsolási díj - 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48 
Helyközi II.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48 
Belföldi III.  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48 
Mobil telefonok hívása  
Telekom mobil,Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 30,48 
Nemzetközi díjzónák percdíjai*  
1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 
3. díjzóna 55,88 
4. díjzóna 81,28 
5. díjzóna 101,60 
6. díjzóna 111,76 
7. díjzóna 121,92 
8. díjzóna 162,56 
9. díjzóna 213,36 
10. díjzóna 304,80 
11. díjzóna 711,20 

*5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 
 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.  
 
A díjcsomag havidíja havonta bruttó 1 524 Ft lebeszélhetőséget tartalmaz a csomag percdíjain, a lebeszélhető kedvezmény 
belföldi, normál díjazású vezetékes irányba használható fel. A csomag havidíjában foglalt lebeszélhető kedvezmény csak a 
tárgyhónapban használható fel, a fel nem használt kedvezmény nem vihető tovább a következő hónapra, nem halmozható. 
A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik  

▪ a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított adatforgalomra,  
▪ a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91,  
▪ valamint 06-51 irányra), nem helyhez kötött VOIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra.  

A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Telefix akciós díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek 
kiszámlázásra. 
 
A TeleFix akciós díjcsomag a díjcsomagra vállalt 12 hónapos határozott idejű szerződéssel értékesíthető.  
 

2.3 Zérus akciós díjcsomag - Lezárva: 2011. március 20. 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 
Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

0,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 508,00 

Kapcsolási díj - 
Percdíjak  
Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 
Helyi, helyközi I.*  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 50,80 

Helyközi II.*  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 50,80 

Belföldi III.*  
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 50,80 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil,Telenor, Vodafone, Egyéb mobil 50,80 

Nemzetközi díjzónák percdíjai**  

1. díjzóna 35,56 
2. díjzóna 45,72 
3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 
10. díjzóna 304,80 
11. díjzóna 711,20 

 
*A normál díjazású belföldi vezetékes számok hívása 50,80 Ft hívásonként a hívások 60. percéig. A beszélgetés 60. percét 
követően a számlázás percalapúvá válik, a hívás 50,80 Ft-os díján felül a 60. percet követő hívástartamra a percdíj Helyi, helyközi 
I., Helyközi II., Belföldi távolsági irányban 10,16 Ft.  
**5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet Értékesíthető, díjcsomagok, díjak, díjazások  elnevezésű 4. pontjában az 
Európai Unió tagállamai szerint díjazott országok felsorolásában szereplő országba irányuló hívás esetén, amennyiben a 
nemzetközi díjzóna besoroláshoz tartozó díj magasabb, mint 76,80 Ft úgy a hívás díja 76,80 Ft/perc. 
 
A Zérus akciós díjcsomag a díjcsomagra vállalt 12 hónapos határozott idejű szerződéssel értékesíthető. 
 
 

3. LEZÁRT, NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ OPCIÓK, KEDVEZMÉNYEK, 
KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
3.1 Alap körzeten belüli opció - Lezárva 2014.július 28. 
 
Az Alap körzeten belüli opció kizárólag az Alap díjcsomag mellett vehető igénybe. 

 
Az opció helyi, helyközi I, (Magyar Telekom, egyéb1, egyéb2) hívásirányokban nyújt egész nap havi összesen 100 óra 0 Ft-os 
beszélgetési lehetőséget. 
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 Havi díj  bruttó (Ft) Kedvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 

Alap körzeten belüli opció 1 000,00 Helyi, helyközi I, (Magyar 
Telekom, egyéb1, egyéb2) 

100 óra Egész nap 

 
▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított 

adatforgalomra, a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra), nem helyhez kötött VOIP 
szolgáltatókon keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 

▪ A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
▪ A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén az Alap díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek 

kiszámlázásra.  

 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díj a szerződés megkötésekor érvényes.  
 

3.2 Alap belföldi opció - Lezárva 2014. július 28. 
 

Az Alap belföldi opció kizárólag az Alap díjcsomag mellett vehető igénybe.  
 
Az opció helyi, helyközi I, helyközi II, belföldi távolsági, (Magyar Telekom, egyéb1, egyéb2) hívásirányokban nyújt egész nap havi 
összesen 100 óra 0 Ft-os beszélgetési lehetőséget. 
 

 Havi díj  bruttó (Ft) Kedvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 

Alap belföldi opció 1 350,00 Helyi, helyközi I, helyközi II, belföldi 
távolsági, (Magyar Telekom, egyéb1, 
egyéb2) 

100 óra Egész nap 

 
▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított 

adatforgalomra, a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra), nem helyhez kötött VOIP 
szolgáltatókon keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 

▪ A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység dí jköteles. 
▪ A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén az Alap díjcsomag perc díjai és kapcsolási díja kerülnek 

kiszámlázásra.  

 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díj a szerződés megkötésekor érvényes.  
 

3.3 Favorit Extra belföldi opció - Lezárva 2014. július 1. 
 
A Favorit Extra belföldi opció kizárólag a Favorit Extra díjcsomag mellett vehető igénybe. 
 

 H a vi díj  bruttó (Ft) K e dvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

K e dvezményezett 
időszakok 

Fa vorit Extra belföldi opció 760 Helyi, helyközi I, helyközi 
II, belföldi távolsági, 
(Magyar Telekom, 
egyéb1, egyéb2) 

100 óra Egész nap 

▪ A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított 
adatforgalomra, a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra), nem helyhez kötött VOIP 
szolgáltatókon keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 

▪ A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
▪ A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Favorit Extra díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek 

kiszámlázásra.  
▪ A kedvezmény 100 órás időtartama a Favorit Extra díjcsomag kedvezményével együttesen érvényes.  
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Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díj a szerződés megkötésekor érvényes.  
 

3.4 Hoppá mobil opció - Lezárva 2013. március 1. 
 
A Hoppá mobil opció kizárólag a 2012. január 1-ig, illetőleg 2012. január 1-től értékesített Hoppá díjcsomag mellett vehető 
igénybe határozatlan tartamú szerződéssel.  
 

 H a vidíj bruttó (Ft) K e dvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

K e dvezményezett 

időszakok 

H oppá mobil opció 1 500,00 Telenor,  Vodafone és Egyéb 
mobil alapdíjas mobil irány 

100 perc Egész nap 

 
A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Hoppá díjcsomag percdíjai kerülnek kiszámlázásra.  
 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díjak a szerződés megkötésekor érvényesek.  
Az opció egy hónapon belül csak egy alkalommal rendelhető. Amennyiben az opció felmondására a hónapon belül kerül sor, 
az opció teljes havidíját meg kell fizetni. 
Az opció Hoppá díjcsomag mellé rendelhető, ebben az esetben a kedvezményes percek felhasználása a következők szerint 
történik: először a Hoppá díjcsomag kedvezményes perceinek felhasználása történik, ezt követően az opciók által biztosított 
kedvezményes hívások elszámolása. 
 

3.5 Telekom mobil extra 100 perc - Lezárva: 2014. július 28. 
 
Az opció a 2012. január 1-jétől értékesített Hoppá, valamint a Százperces díjcsomag mellett vehető igénybe határozatlan tartamú 
szerződéssel. 
 

 H a vidíj bruttó (Ft) Kedvezményezett 
i rányok 

Kedvezmény mértéke 
ha vonta 

Kedvezményezett 
i dőszakok 

Te lekom mobil extra 
100 perc 

500,00 Telekom mobil 
alapdíjas mobil irány 

100 perc Egész nap 

 

▪ A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
▪ A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén az előfizető díjcsomagjának megfelelő pe rcdíjak kerülnek 

kiszámlázásra.  
 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díjak a szerződés megkötésekor érvényesek.  
Az opció egy hónapon belül csak egy alkalommal rendelhető. Amennyiben az opció felmondására a hónapon belül kerül sor, 
az opció teljes havidíját meg kell fizetni. 
A kedvezményes percek felhasználása a Hoppá díjcsomag esetén a következő sorrend szerint történik:  

▪ először a Hoppá díjcsomag kedvezménye,  
▪ Telekom mobil extra 100 perc opció megléte esetén a Telekom mobil extra 100 perc -kedvezménye  
▪ végül a Mobil opció kedvezménye kerül elszámolásra. 

 
 

3.6 Szabadnap kedvezmény - Lezárva: 2008. 09.08. 
 
A Szabadnap kedvezményt egyéni előfizetők vehetik igénybe. 
A Szabadnap kedvezményt a Szolgáltató a Bázis Plusz és egyéni előfizető által igénybe vett Ritmus díjcsomaggal, valamint 
analóg vagy Voice Classic hozzáféréssel rendelkező egyéni előfizetők számára automatikusan biztosítja. A kedvezmény 



 

 

 
31/32 

Utolsó módosítás: 2019.09.01. 

Hatálya: 2020.02.01. 

File neve: Lakossagi_aszf_5b melleklet_díjak_vezetekes telefon_lezart_20200201_rendes 

keretében a helyi és helyközi I irányú Magyar Telekom hálózaton belüli hívások péntek 18h-tól szombat 7h-ig, a hívás 60. percéig 
ingyenesek. A kedvezménynek a díjcsomag havi díján felül külön díja nincs. 
 
A kedvezmény nem vonatkozik 

▪ nem helyi/helyközi I. hívásokra, 
▪ nem beszédcélú hívásokra, 
▪ a helyi 7 jegyű internet-behívószámokra irányuló hívásokra, 
▪ nem földrajzi (pl. 06-51/91, 06-21, Zöld számok) számokra irányuló hívásokra, 
▪ a Barangoló kártyával bonyolított hívásokra, 
▪ a VoIP szolgáltatókon keresztül bonyolított forgalomra. 

A kedvezmény a Magyar Telekom egyetemes szolgáltatási területén az Invitel hálózatába irányuló hívásokra nem vonatkozik, a 
Magyar Telekom nem egyetemes szolgáltatási területén pedig kizárólag a Magyar Telekom hálózatába irányuló hívások 
esetében biztosított. 
 
 

3.7 Kedvenc ország szolgáltatás - Megszűnt szolgáltatás 
 

3.8 Összhang csomag - Lezárva: 2013. április 1. 
 
Az Összhang csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza 

▪ Hangpostafiók,  
▪ Hívásvárakoztatás, feltétel nélküli hívásátirányítás,  
▪ Három résztvevős konferencia  
▪ Hívószámkijelzés (kizárólag igény és műszaki lehetőség esetén).  

 
Díjcsomag díjai (Ft) 203,20 

 
Az Összhang csomag Voice Classic hozzáférés típus esetén nem vehető igénybe.  
 

3.9 Három résztvevős konferencia - Lezárva: 2013. április 1. 
 
Egy beszélgetést folytató előfizető a hívást fenntartva, felhívhat egy harmadik felet. Miután a harmadik fél válaszol, az előfizető a 
következő lehetőségek közül választhat tetszőleges sorrendben: 

▪ tetszés szerinti oda-vissza kapcsolhat a két fél között, 
▪ közös beszédúttal hármas konferenciát hozhat létre.  

 
Az igénybevétel feltételei 
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői berendezés. 
 
Dí jazás 

▪ Havidíj analóg hozzáférés esetén 127 Ft 
▪ Voice Classic hozzáférés esetén díjmentes 
▪ Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázzák. 

 

 
3.10 Készülékbérlet  
 

Készülék (analóg telefon) 
 

Díj 

Hagyományos (tárcsás) készülék 381,00 Ft/db/hó 

Alapkészülék (nyomógombos, tone 
üzemmódú) 

381,00 Ft/db/hó 

Prémium készülék 381,00 Ft/db/hó 
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Készülék (analóg telefon) 
 

Díj 

Hívószámkijelzésre alkalmas készülék 533,40Ft/db/hó 

 
3.11  Díjindító jel díjszámláláshoz 

 

A szolgáltató a hívott jelentkezésekor indítójelet biztosít az előfizetői végberendezés számára, amely a végberendezés 

képességeinek függvényében, megfelelő beállítások esetén lehetővé teszi a hívás díjának meghatározását.A szolgáltató a 

díjszámlálót számlareklamációnál bizonyítási eszköznek nem fogadja el.  

 

Az igénybevétel korlátai 

A szolgáltatás csak analóg hozzáférésen igényelhető 

 

Dí jazás 
Havidíj 330,20 Ft 

 


