Üzleti ÁSZF 2019. 01. 01-jétől hatályos rendes módosításai
Kiegészítésre kerülnek a szolgáltató rendkívüli felmondásának szabályai azzal,
hogy az előfizetővel szemben a kényszertörlési eljárás megindítása esetén is
jogosult a rendkívüli felmondás gyakorlására. (12.3.2.3. pont)
Üzleti ÁSZF Törzsrészét érintő

Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseivel
összhangban módosításra kerül az üzleti titok fogalma. (10.6.2. pont)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésének
szövegezésével összhangban pontosításra kerül a szolgáltató egyoldalú
szerződésmódosítása esetén előfizetőt megillető felmondási jog. (12.1.4. pont)
A 1820-as rövidszám díjazása „kék szám díjazása szerinti” hívásról „díjmentes”
díjazásúra módosul. (12.12. pont)

Üzleti ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő

Kivezetésre kerülnek az alábbi, korábban lezárt díjcsomagok: ÉnCégem,
ÉnCégem Team, Üzleti Ráció, Connect énCégem. (12.3.6., 12.4.22., 12.4.23.
pontok)
Törlésre kerülnek a díjszabásból a következő fogadott emeltdíjas SMS
rövidszámok: 161168, 169955. (12.4.5.5. pont)

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő

Kivezetésre kerülnek az alábbi, korábban lezárt díjcsomagok: ÉnCégem,
ÉnCégem Team, Üzleti Ráció, Connect énCégem. (12.2.5. pont)
A Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében elérhető központosított mobil
értékesítésű szolgáltatások közül az e-matrica szolgáltatás alkalmankénti
tranzakciós díja minden tranzakció esetében egységesen 200 Ft-ban kerül
megállapításra. (12.4.5.4. pont)
A Magyar Telekom egyéni előfizetői részére kínált szolgáltatásokat tartalmazó
Lakossági ÁSZF-ének módosításával összhangban az IPTV szolgáltatás
korlátozása esetén fizetendő havi díj bruttó 967 Ft-ról (nettó 761,41 Ft) bruttó 878
Ft-ra (nettó 691,34 Ft) csökken (a csökkenés mértéke bruttó 89 Ft, nettó 70,07 Ft),
műholdas (SAT) televízió szolgáltatás esetében bruttó 784 Ft-ról (nettó 617,323
Ft) bruttó 999 Ft-ra (nettó 786,61 Ft) emelkedik (az emelkedés mértéke bruttó 215
Ft, nettó 169,287 Ft). (5.1.6. és 5.2.6. pontok)

Üzleti ÁSZF 2019. 01. 01-jétől hatályos új módosításai
Üzleti ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő

Bekerül a díjszabásba az INVI-16 Távközlési Kft. 1216-os rövidszáma, mely a
mobil rádiótelefon hálózatból vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott,
a vezetékes telefonhálózatból indított hívás helyi díjazású. (12.12. pont)
Bekerül a díjszabásba az INVI-16 Távközlési Kft. 1216-os rövidszáma, mely a
mobil rádiótelefon hálózatból vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott,
a vezetékes telefonhálózatból indított hívás helyi díjazású. (12.5.5. pont)
Az EU roaming szabályozás értelmében a nagykereskedelmi elszámoló ár
változásával összefüggésben a leforgalmazható adatmennyiséget tartalmazó
Napi 1GB, Net 6 GB, Net 15 GB, a lezárt Net Korlátlan, a lezárt Net&Roll S, M és
L, valamint Társkártya Net&Roll S, M és L díjcsomagok esetében magasabb lesz
az EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség, a World GPRS Limit és
Travel&Surf EU L díjcsomagok díja, valamint az adatforgalmazás esetén
alkalmazott EU roaming többletdíj mértéke csökken. (12.2.2.1., 12.2.2.3.,
12.2.2.4., 12.2.2.5., 12.2.2.6., 12.2.3.1., 12.2.3.4., 12.2.4.1., 12.2.4.2., 12.2.4.4.,
12.2.5.1., 12.3.1., 12.3.7., 12.7.4.2., 12.7.4.3. és 12.7.4.4. pontok)

Üzleti ÁSZF 2019. 01. 08-tól hatályos rendes módosításai
Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő

Az IPTV televízió hálózaton nyújtott IPTV Business Superior HD és a műholdas
(SAT) televízió hálózaton nyújtott SAT Business Superior HD díjcsomagokban a
Discovery HD Showcase csatorna helyett a Discovery HD csatorna kerül
elosztásra. (6.1. és 6.2. pontok)

