
Üzleti ÁSZF 2022. június 1-jétől hatályos rendes módosításai  

Az ÜÁSZF Törzsrészét érintő 
Kiegészítésre kerül az előfizetők telefonadataik kezeléséről való 
rendelkezésére vonatkozó felsorolás a tudakozói adatkezelés 
lehetőségével. (10.9. pont) 

Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Módosításra kerülnek a korlátlan adatforgalmazást biztosító 
szolgáltatások elnevezései. (12.2.2.8., 12.2.2.9., 12.2.2.10., 12.2.3.5., 
12.2.4.6., 12.2.4.7., 12.2.4.8., 12.2.4.11., 12.2.5.4., 12.2.5.8. és 12.2.5.9. 
pontok) 

Kiegészítésre kerülnek a MultiSIM szolgáltatás igénybevételi feltételei az 
egyes szolgáltatástípusokra utaló elnevezéssel. (12.2.2.8., 12.2.4.8. és 
12.3.2.5. pontok) 

Az ÜÁSZF 2. és 11. sz. mellékletét érintő 

A bevezetés évére vonatkozó „2020” toldalékkal kiegészítésre kerülnek az 
Üzleti Mobil díjcsomagok, az Üzleti Mobil díjcsomagokban lévő 
előfizetésekhez igénybe vehető Üzleti Adat mobilinternet díjcsomagok, az 
Üzleti Mobil XL díjcsomag és az Üzleti Mobil XL díjcsomag mellett igénybe 
vehető Üzleti Adat díjcsomagok elnevezései. (2. sz. melléklet 12.2.2.8., 
12.2.2.9., 12.2.5.9., 12.3.5.3., 12.4.1.10. és 12.6.1. pontok, 11. sz. 
melléklet 1.1.2., 1.1.3.1.1., 1.1.3.1.2. és 1.1.3.2.2. pontok) 

Üzleti ÁSZF 2022. június 1-jétől hatályos módosításai 

Az ÜÁSZF 1. sz. mellékletét érintő 

Lezárásra kerül a Connect Phone szolgáltatás azzal, hogy 2022. június 1-
jét követően ezen szolgáltatásra új előfizetői szerződés nem köthető, a 
meglévő előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik igénybe a 
szolgáltatást. (12.3.18. és új 12.4.30. pontok 

Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Lezárásra kerülnek az Üzleti Mobil (2020) határozott tartamú díjcsomagok, 
az Üzleti Mobil (2020) határozatlan tartamú díjcsomagok azzal, hogy 
2022. június 1-jét követően ezen díjcsomagokra új előfizetői szerződés 
nem köthető, a meglévő előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik 
igénybe a díjcsomagokat. (12.2.2.8., 12.2.2.9., új 12.2.4.13., új 12.2.4.14. 
és 12.3.5.3. pontok) 
Lezárásra kerülnek az Üzleti Adat 5GB, Üzleti Adat 10GB, Üzleti Adat 
15GB+ és Üzleti Adat 50GB mobilinetnet díjcsomagok. A lezárásra kerülő 
díjcsomagok - továbbá a lezárt Üzleti Adat 15GB díjcsomag - elnevezése 
egyidejűleg a „2020” toldalékkal kerülnek kiegészítésre. (12.2.3.5., 
12.2.4.11., új 12.2.4.15. és 12.3.5.3. pontok) 
Bevezetésre kerülnek az Üzleti Mobil határozott tartamú díjcsomagok  és 
az Üzleti Mobil határozatlan tartamú díjcsomagok. (új 12.2.2.12., új 
12.2.2.13.,12.3.5.3., 12.4.1.10., 12.6. pontok) 
Bevezetésre kerülnek az Üzleti Adat 5GB, Üzleti Adat 10GB, Üzleti Adat 50 
és Üzleti Adat 100GB mobilinetnet díjcsomagok. (új 12.2.3.11. és 12.3.5.3. 
pontok) 
Az új Üzleti Adat mobilinternet díjcsomagok bevezetésével egyidejűleg 
kiegészítésre kerülnek a díjcsomagok mellett igénybe vehető MultiSIM 
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések, továbbá bevezetésre kerül az 
Okosóra MultiSIM szolgáltatás. (12.3.2.5. pont) 
Lezárásra kerül a Vállalati Üzleti Mobil díjcsomag azzal, hogy 2022. június 
1-jét követően ezen díjcsomagra új előfizetői szerződés nem köthető, a 
meglévő előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik igénybe a 
díjcsomagot. (12.2.2.10. és új 12.2.4.12. pontok) 
Bevezetésre kerül a Vállalati Mobil díjcsomag (új 12.2.2.11. és 12.6.1. 
pontok) 

Az ÜÁSZF 11. sz. mellékletét érintő 

Lezárásra kerül a Magenta 1 Business kedvezménycsomag. A lezárást 
követően a kedvezménycsomag igénybevételére a lezárást megelőző 
feltételek szerint nincsen mód, a kedvezménycsomaggal rendelkező 
előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik igénybe a 
kedvezménycsomagot. A lezárással egyidejűleg bevezetésre kerül a 
Magenta 1 Business kedvezménycsomag megújult feltételekkel. (1.1. és 
új 2.7. pont) 



 


