
A Lakossági ÁSZF 2023. március 1-jétől, valamint 2023. március 18-tól hatályos azon változásai, 

melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

2023. március 1-jei változások 

Érintett 
szolgáltatás 

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

Mobil vásárlás 

Kiegészítésre kerülnek a mobilvásárlás limitértékeire 

vonatkozó rendelkezések azzal, hogy új mobil havidíjas 

szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés esetén a limit 

maximális értéke 20.000 Ft, majd a limit maximális 

értéke a 3/a havidíjas – értékesíthető – melléklet 4.4.1. 

pontjában foglaltak szerint kerül megállapításra. 

Lakossági ÁSZF 

2/a melléklet 3.11. pont 

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 4.4.1. pont 

Mobil hang, 

mobil internet 

Kivezetésre kerül a korábban lezárt Autóskártya 

szolgáltatás. 

Lakossági ÁSZF 

2/a melléklet 3.10., 3.15. és I.3. 

pontok 

3/a havidíjas – lezárt– melléklet 

1.1.4., 1.2.12. és 1.4.1. pontok 

Mobil internet 

Pontosításra kerül a szolgáltatás minőségének egyedi 

megfelelőségére vonatkozó táblázat azzal, hogy a 

táblázat első sorában meghatározott minőségi mutató 

neve összefoglalóan a 4G hálózati sebességet biztosító 

szolgáltatások, valamint módosításra kerül a becsült 

maximális le- és feltöltési sebesség 5G hálózati elérést 

biztosító szolgáltatások esetén, a továbbiakban a 

becsült maximális letöltési sebesség 1 Gbit/s helyett 

475 Mbit/s, a becsült maximális feltöltési sebesség 50 

Mbit/s helyett 75 Mbit/s. 

 

Lakossági ÁSZF 

2/a melléklet 13. pont 

7. sz. melléklet 

Mobil internet 

Kivezetésre kerülnek az adatkeretet a saját 

tartalmukkal nem csökkentő alkalmazásokat 

elérhetővé tévő szolgáltatások és nullás díjszabású 

belföldi tematikus opciók. A kivezetést követően az 

alkalmazások továbbra is elérhetőek az ügyfelek 

számára, azonban azok mobil internet-hozzáférésen 

keresztüli használata az előfizető adatmennyiségét 

minden érintett havidíjas mobil díjcsomagban 

csökkenti. További részletek: 

www.telekom.hu/tematikusopciok 

A kivezetésben érintett szolgáltatások: TV és film opció 

(havi, napi), Zene opció (2019), Zene opció (2020), 

Közösségi média és navigáció, Chat (csevegés) 

szolgáltatás, Közösségi oldalak opció, Navigáció opció 

Lakossági ÁSZF 

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 2.1.1., 2.1.2. és 2.2.1. 

3/a havidíjas – lezárt – melléklet 

1.1.4., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 

1.1.13., 1.1.14., 1.2.1., 1.2.6., 

1.2.14. és 1.2.16. 

3/a Domino - lezárt - melléklet 

1.2.1.  

6. sz. - igényelhető - melléklet 1.3. 

és 1.5. 

6. sz. - lezárt - melléklet 1.1., 1.2., 

1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.4.2., 1.5.1., 

1.5.2., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.14., 

1.16. pontok 

Az előfizetőinket a 2023. januári számlában értesítettük.  

 

 

 



2023. március 18-i változások 

Érintett 
szolgáltatás 

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

TV 
A Boomerang csatorna elnevezése Cartoonito 

elnevezésre módosul. 

Lakossági ÁSZF 

2/d függelék 1.1.1.,1.1.2., 1.1.3., 

1.1.4., 1.2. és 3.1. pontok 

 


