
  1/11. oldal 

 

Szerződésszám: VNM/xxxx/xxxx/x 

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről: 

Név: xxx 

Székhely: xxx 
Számlázási címe: xxx 
Cégjegyzékszám: xxx 

Adószám: xxx 
Bankszámlaszám: xxx 

Képviseli: xxx 
Kapcsolattartási telefonszám: xxx 
és e-mail cím: xxx 

 
a továbbiakban: Előfizető és 

 
VNM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely és levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 60/B 4. em. 3. 

Cégjegyzékszám: 01-10-049673 
Adószám: 23335509-2-41 

Bankszámlaszám: 10918001-00000059-79020008 
 
Központi ügyfélszolgálat és hibabejelentő 

 telefonszáma: +36-1-878-1848 (munkanapokon 10-18 óráig) 
 Fax: +36-1-878-1847 
 e-mail címe: info@voipnetwork.hu 

 (folyamatosan; az év minden napján, napi 24 órában) 

Honlap: http://www.voipnetwork.hu/  

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elérhetősége: 
http://www.voipnetwork.hu/kapcsolat/aszf  
 

a továbbiakban: Szolgáltató 

A továbbiakban: Szolgáltató (vagy az Előfizetővel együttesen Felek) között a mai napon és az 
alábbi feltételek mellett: 

Szolgáltató az Előfizető számára az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatásait 

biztosítja a 2. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díjakon a következő feltételek 
alapján: 

1. A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

 
1.1. Szolgáltató átadja, az Előfizető pedig átveszi és fizetést teljesít távbeszélő 

szolgáltatásokért. Az előfizető által kért és igénybe vett szolgáltatások részletes listáját 

és paramétereit jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.  
 

1.2. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az általa igénybe vett szolgáltatás nem 
egyetemes szolgáltatás. 
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1.3. Az üzembe helyezést az Előfizető közreműködésével, a Szolgáltató által tervezett, 

elkészített és betartott ütemezés szerint végzik. 
 

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
2.1. Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy Szolgáltató az 1.1 pont szerinti 

szolgáltatást év. hó nap. napjától / jelen szerződés megkötésétől1 nyújtja Előfizető 
részére (szolgáltatás megkezdésének határideje), amely dátum egyben a szerződés 

hatályba lépésének időpontja is. 
 

2.2. Jelen szerződés hatálya határozatlan / határozott, x havi időtartamra – év. hó 

nap.-tól év. hó nap.-ig terjedő2 időtartamra szól. 
 

3. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
3.1. Az Előfizető vállalja, hogy a jelen szerződés rendelkezései alapján, a 

szolgáltatások szerződésszerű teljesítése esetén megfizeti a Szolgáltatót megillető 
összes szerződés szerinti díjat. 

 
3.2. Az Előfizető együttműködik a Szolgáltatóval az esetleges illetéktelen, vagy nem 

jogszerű, illetve nem szakszerű felhasználások kiderítésében és megszüntetésében. 
 

3.3. Az Előfizető tudomással bír arról, hogy az Eht. 157. § (2) bekezdés szerinti 

adatállományon kívüli és az Egyedi előfizetői szerződés szerinti adataimat a Szolgáltató 
kezeli, valamint az általa kezelt adataimat nemfizetés esetén behajtás céljából 

megbízottjának átadhatja, és személyes adataim kezelése során a hatályos törvények 
és rendeletek, valamint az érvényes ÁSZF 4. számú mellékleteként kiadott Adatkezelési 
és Adatvédelmi Szabályzata szerint jár el. 

 
3.4. Az Előfizető jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen előfizetői szerződés 

megkötésekor kifejezett és egyértelmű tájékoztatást kapott az Eht. 159. § szerintiekről, 
különösen az adatkezelésekről, adatátadásokról, a hírközlés szolgáltatók által hozható 
döntésekről és a jogorvoslati lehetőségekről. 

 
3.5. Előfizető hozzájárul, hogy az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján a számlázás és a 

kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése 
céljából az Előfizetőhöz kapcsolódó személyes adatokat kezelheti. 
 

3.6. Jelen szerződés vonatkozásában az Előfizető alábbi nyilatkozatokat teszi: 
 

3.6.1. Előfizetői névjegyzékkel kapcsolatban (a/b/c pontok valamelyike választandó): 
a) hozzájárul adatainak a tudakozóban és telefonkönyvben történő közzétételéhez (normál 

telefonszám)  

 igen; 
b) nem járul hozzá adatainak a telefonkönyvben való közzétételéhez, de hozzájárul, hogy 

adatairól a tudakozó adjon tájékoztatást (rejtett telefonszám)  
 igen; 

 

1 A megfelelő rész kiválasztandó és kitöltendő. 

2 A megfelelő rész kiválasztandó és kitöltendő. 
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c) nem járul hozzá adatainak a telefonkönyvben való közzétételéhez, és nem járul hozzá, 

hogy adatairól a tudakozó tájékoztatást adjon (titkos telefonszám)  
 igen. 

 
3.6.2. Személyes adatainak az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése, 

valamint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználásához hozzájárul.  

 igen  nem 
 

3.6.3. Személyes adatainak a Szolgáltató marketing céljaira (tájékoztatás, közvélemény- 
vagy piackutatás, valamint a Grt. 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen 
üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás 

(sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb.) történő 
felhasználásához hozzájárul.  

 igen  nem 
 

3.6.4. Személyes adatainak harmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók, kereskedelmi 

ajánlatok küldése, közvetlen üzletszerzés stb.) történő kiadásához hozzájárul.  
 igen  nem 

 
3.6.5. Tételes számlamelléklet, illetve hívásrészletező igénylése 

 igen  nem 
 

Amennyiben „igen”, akkor  

 határozatlan időre  határozott időre: 20..... év …..... hó ............. napig 
és 

 e-mailben  ügyfélszolgálaton megtekintéssel  

 nyomtatott formában ügyfélszolgálaton átvéve  nyomtatott formában postai úton 
 

3.6.6. A szerződés hatályba lépése időpontjában előfizetői minősége  

 egyéni  üzleti 
 

3.6.7. Kis- és középvállalkozásként az egyéni előfizetőkre irányadó szabályok 
alkalmazását igényli, egyben kijelenti, hogy nem minősül üzleti előfizetőnek, és 

gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.  
 igen  nem 

 

3.6.8. A jelen egyedi előfizetői szerződésben foglaltakat megismerte. 
 igen  nem 

 
3.7. Az előfizetői nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és 

határideje a Szolgáltató ÁSZF-jének 11. pontjában található. 

 
4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
4.1. A Szolgáltató a szolgáltatásokat kizárólagosság nélkül biztosítja az Előfizető 

számára. 

 
4.2. A Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatás folyamatos, szerződés szerinti 

biztosítása, de nem feladata az Előfizető kapcsolódó berendezéseinek karbantartása, 
szervizelése, csak ha erre külön megállapodás születik a Felek között. 
 

4.3. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során köteles betartani az Előfizető 
működésére vonatkozó szabályzatokat. 
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4.4. Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a szolgáltatás színvonalát, kellő időre való elvégzését veszélyezteti 

vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő üzleti haszon elmaradásából származó 
károkért az érintett szolgáltatás éves díjának mértékéig felelős. Ezen kötelezettség az 
Előfizetőt is terheli a Szolgáltatóval szemben, elmulasztásáért ugyancsak kártérítéssel 

tartozik. 
 

4.5. A Szolgáltatónak jogosult a szolgáltatást részben vagy egészben közvetített 
szolgáltatás segítségével teljesíteni. 
 

4.6. Szolgáltató jogosult évente egy alkalommal a szolgáltatási díjakat változtatni, 
legfeljebb a KSH által közzétett előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékéig, 

legkorábban a szerződés aláírásától számított 12. hónap után. 
 

4.7. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik és a jelen szerződés 

hatályának teljes időtartama alatt rendelkezni fog a jelen szerződés szerinti 
szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel, teljesíteni tudja 

a szerződés szerinti szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban és hatósági 
előírásokban meghatározott valamennyi követelményt, valamint rendelkezik a 

szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi technikai és műszaki 
feltétellel, illetve erőforrással. A Szolgáltató ugyancsak kijelenti és szavatol azért, hogy 
a jelen szerződés szerinti szolgáltatások az Előfizetőre vonatkozó jogszabályi és 

hatósági követelményeknek információbiztonsági szempontból minden tekintetben 
megfelelnek, amely követelményeknek való megfelelést a Szolgáltató köteles 

folyamatosan biztosítani. 
 

4.8. A Szolgáltató az Előfizető titokvédelmi rendelkezéseit magára, illetve 

alkalmazottaira és a teljesítésbe esetlegesen bevont más személyekre, alvállalkozókra 
nézve elismeri, különös tekintettel a Ptk. és a 2013. évi CCXXXVII. tv. VIII. fejezetére 

(üzleti titok, banktitok). 
 

4.9. A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül terheli Szolgáltatót és a 

titoktartásra vonatkozó bármely rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

 
5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

5.1. A jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások alapvető díjait a 2. számú 
melléklet tartalmazza. A díjak azon naptól kezdve esedékesek, amelyen a jelen 

szolgáltatói szerződés aláírásra került, ill. a Szolgáltató az üzembe helyezés tényét az 
Előfizetőnek jelenti, és ezt a tényt az Előfizető igazolja. 
 

5.2. Az Előfizető időarányos havidíjat fizet attól függően, hogy a szolgáltatás a hónap 
hányadik napján kezdődik. 

 
5.3. A kapcsolódó egyéb díjak az ÁSZF. 7.1. pontjában és a jelen szerződés 1. számú 

mellékletében találhatóak azzal, hogy e díjak jelen egyedi előfizetői szerződés részét 

képezik anélkül, hogy azok az jelen egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel 
lennének sorolva. 
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5.4. Szolgáltató minden tárgyhónapot követő hónap 10. napig számlát bocsát ki 

Előfizető részére a tárgyhónapban igénybe vett szolgáltatások forgalmi díjairól, illetve a 
tárgyhónapot követő hónap előfizetési díjairól. 
 

5.5. A számlán megjelölt fizetési határidő a számla kiállításától számított 8 naptári 
nap. Előfizető a számla ÁFA-s összegét a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig 

köteles Szolgáltató részére a számlán megjelölt bankszámlaszámra átutalni vagy 
befizetni; illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán készpénzben rendezni. A Szolgáltatónak 

bankkártyás és sárga, rózsaszín csekkes befizetést/egyéb teljesítést nem áll módjában 
elfogadni. 
 

5.6. Ha az Előfizető a fizetési kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó 
késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. Mindaddig, amíg 

Előfizető saját hibáján kívül számlát nem kap, fizetési késedelembe nem esik. A 
szolgáltatás megszűnése nem mentesít a korábban kezdeményezett szolgáltatás 
igénybevételének megfizetése alól még akkor sem, ha azok költsége csak későbbi 

időpontban jelentkezik. 
 

5.7. Amennyiben Előfizető a számla ÁFA-s összegét a számlán feltüntetett fizetési 
határidő lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat 

összege a fennálló tartozás ÁFA-s összege után 20%-os éves késedelmi kamatlábbal a 
késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve. 
 

5.8. Amennyiben a fizetési késedelem bármelyik havi fizetési kötelezettség esetén a 15 
(tizenöt) naptári napot meghaladja, vagy az Előfizető a jelen szerződést bármilyen más 

módon megszegi Szolgáltató jogosult választása szerint az alábbi lehetőségek közül 
választani: 
 

5.8.1. A szolgáltatást addig korlátozni, amíg a fizetés meg nem történik, vagy az 
Előfizető a szerződésszegést nem orvosolja. Előfizető a korlátozás idejére a 

ténylegesen felmerülő költségeket fizeti meg. 
 

5.8.2. A szerződést 60 napra felmondani, és az ebből eredő igazolt kárát az Előfizetővel 

szemben érvényesíteni. Előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, 
hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná, amennyiben díjtartozását a fizetési 

felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kiegyenlíti. Ekkor a Szolgáltató 
eláll a szerződés felmondásától. 

 

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
 

6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem lesz felelős, vagy vétkes a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek olyan hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért a 
Szerződés fennállása alatt, amelyet vis maior okozott. 

 
6.2. A Szolgáltató felelőssége felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató 

mentesül a felelősség alól, ideértve a kötbérfizetési kötelezettségét is, ha bizonyítja, 
hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában 
elvárható, illetve ha a szolgáltatás kiesés kizárólag az Előfizetőnek felróható, illetve 

kizárólag a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső okból következett be. 
 

6.3. A Szolgáltató és alvállalkozói nem felelősek az Előfizetőt vagy harmadik személyt 
esetleg érő veszteségért vagy kárért (tényleges és/vagy eszmei kár, elmaradt haszon, 

stb.), melyet a szolgáltatás kimaradása okozhat. A felek rögzítik, hogy a jelen 



  6/11. oldal 

 

megállapodásban a szolgáltatások ellenértékeként meghatározott díjak a felelősség 

ezen korlátozására tekintettel lettek megállapítva, így azok annak megfelelő 
ellenszolgáltatását képezik. A szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori 

hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében és a Szolgáltatót 
kötbérfizetési kötelezettség terheli, ha hibás teljesítése következtében a szolgáltatást 
nem lehet igénybe venni. 

 
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
7.1. Jelen szerződés és mellékletei a Felek teljes megállapodását képezik. A Felek 

kijelentik, hogy minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodásuk vagy kötelezettség 

vállalásuk, melyről a Felek jelen szerződésben rendelkeznek, hatályukat vesztik. 
 

7.2. A jelen szerződés módosítása vagy megváltoztatása csak akkor érvényes, ha 
írásban készül és mindkét szerződő Fél aláírja. 
 

7.3. A Szolgáltató a Szerződésre és annak eredményére üzleti referenciaként 
bármilyen módon hivatkozhat, amennyiben az Előfizető külön írásos nyilatkozatban azt 

nem tiltja meg. 
 

7.4. Szerződés a mindenkor hatályos „Helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás” 
nyújtására vonatkozó ÁSZF rendelkezéseivel együtt érvényes azzal, hogy amennyiben a 
jelen szerződés és az ÁSZF rendelkezései között bármilyen ellentmondás merül fel, úgy 

a jelen szerződés rendelkezései alkalmazandók. 
 

7.5. Jogvita esetén a következő eljárások és eljáró szervek állnak az Előfizető 
rendelkezésére (lásd ÁSZF 1.6. pontja):  

- Békéltető Testület; 

- Hírközlési és versenyhatósági közigazgatási eljárás; 
- Média- és Hírközlési Biztos előtti eljárás; 

- illetékes jegyző előtti eljárás és 
- polgári peres eljárás. 

 

7.6. Az előfizetői szerződés módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás 
esetén az előfizetőt megillető jogokat az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. 

 
7.7. Az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit; 

hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére, valamint 

ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást az ÁSZF 12. pontja 
tartalmazza. 

 
7.8. A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás 

minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése 

esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető 
kötbér mértékét az ÁSZF 7.4. pontja tartalmazza. 

 
7.9. Az előfizetői szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának 

feltételeit AZ ÁSZF 5. pontja; a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok 

bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és számlapanaszok 
elintézési rendjét az ÁSZF 6. pontja, a karbantartási szolgáltatások biztosítására 

vonatkozó információkat az ÁSZF 5.1 pontja tartalmazza. 
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7.10. A Szolgáltató ÁSZF-jének 4.1. pontja határozza meg a szolgáltatást jellemző, az 

elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók 
védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, 

vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit. 
 

7.11. A Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként 

összeghatárokat vagy adatmennyiségeket nem határoz meg. 
 

7.12. Ha az üzleti Előfizető foglalkoztatotti létszáma kevesebb, mint 50 fő és éves nettó 
árbevétele vagy mérlegfőösszege kevesebb, mint 10 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, a Felek az adott jogszabályi rendelkezéstől és a Szolgáltató ÁSZF-jétől 

nem térnek el. 
 

7.13. A jelen szerződésre a magyar jog szabályai az irányadók. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 

 
 

Előfizető kijelenti, hogy a jelen szerződésben közölt adatai a valóságnak megfelelnek, egyben 

tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján 
valószínűsíthető, hogy a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a 

Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában 
megtévesztette, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatását korlátozni, vagy az előfizetői 
szerződést felmondással megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást 

felfüggeszteni. 

Alulírott Előfizető aláírásával elismeri, hogy a jelen szerződéssel együtt átvette a jelen 
szerződés 1. és 2. számú mellékleteit is. 

 

Budapest, 20_________________.   ______________, 20_________________. 

 

_____________________ 

VNM Zrt. 

képv.: Csanak György vezérigazgató 

Szolgáltató 

_____________________ 

X.Y. 

képv.: X.Y. 

Előfizető 

 

Melléklet: 

1. számú melléklet – Igénybe vett szolgáltatások listája és paraméterei 

2. számú melléklet – A szolgáltatások díjai 
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IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK LISTÁJA ÉS PARAMÉTEREI 

 

• VoIP alapú hang-átviteli szolgáltatás 

Szolgáltató a mindenkor rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel Előfizető 
részére az ÁSZF-ben meghatározott, 61.90 SZJ besorolási számú, Távközlési szolgáltatás 

keretében megvalósított helyhez kötött távbeszélő szolgáltatást nyújt (a továbbiakban 
Szolgáltatás). A Szolgáltatás keretében Előfizető a szolgáltatás hozzáférési ponthoz kapcsolt 

távközlési végberendezésről mind nemzetközi, mind belföldi helyi és távolsági hívást 
kezdeményezhet bármely közcélú távbeszélő vagy közcélú mobil előfizető felé. A belföldi 
hívások Budapest, illetve a struktúraterv szerinti vidéki primerek körzetszámai, valamint 

mobilhálózatok számára kijelölt szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok alapján a 2. számú 
mellékletben felsorolt irányok felé kezdeményezhetőek. A szolgáltatás hozzáférési pontra 

csatlakozó végberendezések Előfizető tulajdonát képezik. 

Hozzáférés típusa: SIP  
 
Hozzáférési pont helye: xxx 

 
Telefonszámok: x darab 

 
(x) xxx-xxxx 
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A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 

 

Előfizető egyszeri díjat, forgalmi díjat, és havi előfizetési díjat fizet Szolgáltató részére a 
Szolgáltatásért. A forgalmi díj számlálása másodperc alapú, a díjat Szolgáltató két tizedesre, 
azaz fillérre kerekítve számolja, és forintra kerekítve számlázza. Szolgáltató hívásonkénti 

kapcsolási díjat nem számít fel. 

A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

• VoIP alapú hang-átviteli szolgáltatás díjai (éves díj) 

Megnevezés nettó forint  

Egyszeri (csatlakozási) díj 0,-  
Előfizetési díj 6.000,-  
Forgalmi díjak lásd lent  

1. Beszélgetés belföldi díjtáblázata 

A díjszámlálás csak sikeres hívásfelépítés esetén, a hívott fél kapcsolásától kezdődik.  
A díjazás szempontjából csúcsidőszaknak minősül a munkanapon 7-18 óráig tartó időszak; kedvezményes időszaknak minősül a munkanapon 18-7 óráig, 
valamint a hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig tartó időszak. 

Hívásirány 
nettó forint / perc 

csúcsidőben 
nettó forint / perc 

csúcsidőn kívül 

Helyi hívás* 4,72 2,88 

Távolsági hívás 6,24 3,92 

Mobil hívás 31,68 24,00 

Helytől független SH=21 hívás 6,24 3,92 

Hálózaton belüli hívás** 4,72 2,88 

* az előfizetői telefonszámmal megegyező körzet hívása  
** a VNM Zrt. előfizetői felé történő hívás  
 
A hívható szolgáltatás- vagy hálózat-kijelölő számokkal kezdődő hívószámok, valamint a hívható speciális számok mindenkori listája a  
Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető. 
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2. Beszélgetés nemzetközi díjtáblázata 

A nemzetközi díjtáblázatot a mindenkori ÁSZF melléklete tartalmazza. A jelenleg érvényes díjak az alábbiak: 

A díjak függetlenek a hívási időszaktól. Azon célországoknál, ahol a mobil hálózatba irányuló hívások díjai eltérnek a vezetékes irány árától, ott a mobil irány külön 
szerepel �mobil� megnevezéssel. A felsorolásban az országnevek és az országkódok szerepelnek, ahol több ország kódja megegyezik, ott a körzetszám dönti el, mely 
irányba tartozik. A körzetszámot és a további bontást tartalmazó részletes prefix listát kérje ügyfélszolgálatunkon! 

Díjzóna nettó forint / perc 

Zóna1 5,76 Ft 

Zóna2 8,64 Ft 

Zóna3 11,52 Ft 

Zóna4 23,04 Ft 

Zóna5 34,56 Ft 

Zóna6 47,04 Ft 

Zóna7 55,68 Ft 

Zóna8 62,4 Ft 

Zóna9 85,44 Ft 

Zóna10 143,04 Ft 

Zóna11 287,04 Ft 

SAT1 864 Ft 

SAT2 1 344 Ft 

SAT3 1 824 Ft 

1. díjzóna 

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, AUSZTRIA, BELGIUM, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG, OLASZORSZÁG 

 

2. díjzóna 

CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, SVÁJC, SVÉDORSZÁG, SZINGAPÚR, SZINGAPÚR MOBIL, SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, SZLOVÉNIA, ÚJ-ZÉLAND 

 

3. díjzóna 

AUSZTRÁLIA, DÁNIA, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, HONGKONG, HONGKONG MOBIL, ÍRORSZÁG, KANADA, NORVÉGIA, PORTUGÁLIA, PUERTO RICO, USA  ALASZKA, 
USA HAWAII 

 

4. díjzóna 

CHILE, GÖRÖGORSZÁG, IZRAEL, JAPÁN, KOREAI KÖZTÁRSASÁG (DÉL KOREA) , LIECHTENSTEIN, MALAJZIA, MALAJZIA MOBIL, SAN MARINO 

 

5. díjzóna 

ANDORRA, BULGÁRIA, CIPRUS, FRANCIAORSZÁG MOBIL, HORVÁTORSZÁG, IZLAND, LUXEMBURG, MONACO, OROSZORSZÁG, OROSZORSZÁG MOBIL, ROMÁNIA, 
TAJVAN 
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6. díjzóna 

ALBÁNIA, ALBÁNIA MOBIL, BOSZNIA-HERCEGOVINA, FINNORSZÁG MOBIL, GRÚZIA, GRÚZIA MOBIL, HOLLANDIA MOBIL, INDONÉZIA, INDONÉZIA MOBIL, 
LETTORSZÁG, LETTORSZÁG MOBIL, LUXEMBURG MOBIL, MACEDÓNIA, MÁLTA, MÁLTA MOBIL, MONACO MOBIL, NAGORNO KARABAKH, NAGORNO KARABAKH 
MOBILE, PALESZTIN ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK, PALESZTIN ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK MOBIL, SVÉDORSZÁG MOBIL, TAJVAN MOBIL, UKRAJNA, UKRAJNA 
MOBIL 

 

7. díjzóna 

ALGÉRIA, ALGÉRIA MOBIL, AUSZTRÁLIA MOBIL, AUSZTRIA MOBIL, BELGIUM MOBIL, BOSZNIA-HERCEGOVINA MOBIL, BULGÁRIA MOBIL, CIPRUS MOBIL, 
CSEHORSZÁG MOBIL, DÁNIA MOBIL, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG MOBIL, ÉSZTORSZÁG MOBIL, FEHÉROROSZORSZÁG, FEHÉROROSZORSZÁG MOBIL, GÖRÖGORSZÁG 
MOBIL, HORVÁTORSZÁG MOBIL, ÍRORSZÁG MOBIL, IZRAEL MOBIL, JAPÁN MOBIL, KAZAHSZTÁN, KAZAHSZTÁN MOBIL, LENGYELORSZÁG MOBIL, LIECHTENSTEIN 
MOBIL, LITVÁNIA, LITVÁNIA MOBIL, MACEDÓNIA MOBIL, MOLDOVA, MOLDOVA MOBIL, MONTENEGRÓ, MONTENEGRÓ_MOBIL, NÉMETORSZÁG MOBIL, NORVÉGIA 
MOBIL, OLASZORSZÁG MOBIL, PORTUGÁLIA MOBIL, ROMÁNIA MOBIL, SPANYOLORSZÁG MOBIL, SVÁJC MOBIL, SZERBIA, SZERBIA MOBIL, SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG 
MOBIL, SZLOVÉNIA MOBIL, TÖRÖKORSZÁG, TÖRÖKORSZÁG MOBIL, ÚJ-ZÉLAND MOBIL 

 

8. díjzóna 

ANDORRA MOBIL, ANGOLA, ANGOLA MOBIL, ARGENTÍNA, ARGENTÍNA MOBIL, ARUBA, AZERBAJDZSÁN, AZERBAJDZSÁN MOBIL, BELIZE, BELIZE MOBIL, BOTSWANA, 
BOTSWANA MOBIL, BRAZÍLIA, BRAZÍLIA MOBIL, CHILE MOBIL, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG MOBIL, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK, 
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK MOBIL, ÉSZAKI MARIANA-SZIGETEK, FRANCIA GUYANA, FÜLÖP-SZIGETEK, FÜLÖP-SZIGETEK MOBIL, GIBRALTÁR, GIBRALTÁR MOBIL, 
GUATEMALA, GUATEMALA MOBIL, GUINEA, GUINEA MOBIL, IRÁN, IRÁN MOBIL, IZLAND MOBIL, JAMAICA, JAMAICA MOBIL, KOLUMBIA, KONGÓ, KONGÓ MOBIL, 
KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG MOBIL, KOREAI KÖZTÁRSASÁG (DÉL KOREA) MOBIL, LÍBIA, LÍBIA MOBIL, MARTINIQUE , MEXIKÓ, MEXIKÓ MOBIL, NIGER, 
NIGER MOBIL, SZT. PIERRE ÉS MIQUELON, THAIFÖLD, THAIFÖLD MOBIL, TUNÉZIA, TUNÉZIA MOBIL, UGANDA, UGANDA MOBIL, ÜZBEGISZTÁN, ÜZBEGISZTÁN MOBIL, 
ZIMBABWE, ZIMBABWE MOBIL 

 

9. díjzóna 

AMERIKAI VIRGIN-SZIGETEK, ANTIGUA ÉS BARBUDA, ANTIGUA ÉS BARBUDA MOBIL, BAHREIN, BAHREIN MOBIL, BARBADOS, BARBADOS MOBIL, BERMUDA, BRIT 
VIRGIN-SZIGETEK, COMORE-SZIGETEK, DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG, ELEFÁNTCSONTPART, ELEFÁNTCSONTPART MOBIL, FERÖER-SZIGETEK, FERÖER-SZIGETEK 
MOBIL, GHÁNA, GHÁNA MOBIL, GUADELOUPE, GUADELOUPE MOBIL, JORDÁNIA, JORDÁNIA MOBIL, KAJMÁN SZIGETEK, KÍNA, KÍNA MOBIL, KOLUMBIA MOBIL, 
KUVAIT, KUVAIT MOBIL, MALAWI, MALAWI MOBIL, MAROKKÓ, MAROKKÓ MOBIL, MARTINIQUE MOBIL, MAURITÁNIA, MAURITÁNIA MOBIL, MAYOTTE-SZIGETEK, OMÁN, 
OMÁN MOBIL, ÖRMÉNYORSZÁG, ÖRMÉNYORSZÁG MOBIL, PANAMA, PANAMA MOBIL, PERU, PERU MOBIL, SZAÚD-ARÁBIA, SZAÚD-ARÁBIA MOBIL, SZT. LUCIA, SZT. 
VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK, SZVÁZIFÖLD, TURKS- ÉS CAICOS-SZIGETEK, VENEZUELA, VENEZUELA MOBIL 

 

10. díjzóna 

ANGUILLA, BENIN, BRUNEI, BRUNEI MOBIL, BURKINA FASO, BURKINA FASO MOBIL, BURUNDI, BURUNDI MOBIL, CSÁD, DOMINIKAI KÖZÖSSÉG, DOMINIKAI 
KÖZTÁRSASÁG MOBIL, ECUADOR, ECUADOR MOBIL, EGYENLÍTOI GUINEA, EGYIPTOM, EGYIPTOM MOBIL, GABON, GABON MOBIL, GRÖNLAND, GRÖNLAND MOBIL, 
HAITI, HAITI MOBIL, HOLLAND ANTILLÁK, HOLLAND ANTILLÁK MOBIL, HONDURAS, HONDURAS MOBIL, INDIA, INDIA MOBIL, KAMERUN, KAMERUN MOBIL, KENYA, 
KENYA MOBIL, KIRGIZISZTÁN, KIRGIZISZTÁN MOBIL, LESOTHO, LESOTHO MOBIL, LIBANON, LIBANON MOBIL, LIBÉRIA, LIBÉRIA MOBIL, MADAGASZKÁR, 
MADAGASZKÁR MOBIL, MAKAÓ, MAKAÓ MOBIL, MALDÍV-SZIGETEK, MALDÍV-SZIGETEK MOBIL, MARTINIQUE MOBIL, MAURITIUS, MAURITIUS MOBIL, MONGÓLIA, 
MONTSERRAT, MOZAMBIK, NAMÍBIA, NAMÍBIA MOBIL, NICARAGUA, NICARAGUA MOBIL, NIGÉRIA, NIGÉRIA MOBIL, RÉUNION, RÉUNION MOBIL, SEYCHELLE-
SZIGETEK, SEYCHELLE-SZIGETEK MOBIL, SIERRA LEONE, SIERRA LEONE MOBIL, SRÍ LANKA, SRÍ LANKA MOBIL, SZENEGÁL, SZENEGÁL MOBIL, SZÍRIA, SZÍRIA 
MOBIL, SZT. KITTS ÉS NEVIS, SZUDÁN, TADZSIKISZTÁN, TADZSIKISZTÁN MOBIL, TANZÁNIA, TANZÁNIA MOBIL, TOGO, TOGO MOBIL, TÜRKMENISZTÁN, 
TÜRKMENISZTÁN MOBIL, URUGUAY, URUGUAY MOBIL, ZAMBIA, ZAMBIA MOBIL 

 

11. díjzóna 

AFGANISZTÁN, AMERIKAI SZAMOA, ANTARKTISZ, ASCENSION SZIGETEK, BAHAMA-SZIGETEK, BAHAMA-SZIGETEK MOBIL, BANGLADES, BANGLADES MOBIL, 
BHUTÁN, BHUTÁN MOBIL, BISSAU-GUINEA, BOLÍVIA, BOLÍVIA MOBIL, COOK-SZIGETEK, COSTA RICA, COSTA RICA MOBIL, DIEGO GARCIA, DZSIBUTI, DZSIBUTI 
MOBIL, ERITREA, ETIÓPIA, ETIÓPIA MOBIL, FALKLAND-SZIGETEK, FIDZSI-SZIGETEK, FIDZSI-SZIGETEK MOBIL, FRANCIA GUYANA MOBIL, FRANCIA POLINÉZIA, 
GAMBIA, GRENADA, GUAM SZIGETEK, GUYANA, GUYANA MOBIL, IRAK, JEMEN, JEMEN MOBIL, KAMBODZSA, KAMBODZSA MOBIL, KATAR, KATAR MOBIL, KELET 
TIMOR, KIRIBATI, KIRIBATI MOBIL, KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG, KOREAI NDK (ÉSZAK KOREA) , KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, KÖZÉP-AFRIKAI 
KÖZTÁRSASÁG MOBIL, KUBA, LAOSZ, MALI, MALI MOBIL, MARSHALL-SZIGETEK, MIANMAR, MIKRONÉZIA, NAURU, NEPÁL, NIUE-SZIGETEK, NORFOLK-SZIGETEK, 
PAKISZTÁN, PAKISZTÁN MOBIL, PALAU, PÁPUA ÚJ-GUINEA, PARAGUAY, PARAGUAY MOBIL, RUANDA, RUANDA MOBIL, SALAMON-SZIGETEK, SALVADOR, SALVADOR 
MOBIL, SAO TOME ÉS PRÍNCIPE, SURINAME, SURINAME MOBIL, SZAMOA, SZOMÁLIA, SZENT ILONA-SZIGET, TOKELAU-SZIGETEK, TONGA, TRINIDAD ÉS TOBAGO, 
TRINIDAD ÉS TOBAGO MOBIL, TUVALU, ÚJ-KALEDÓNIA, VANUATU, VIETNÁM, VIETNÁM MOBIL, WALLIS ÉS FUTUNA, ZÖLDFOKI-SZIGETEK, ZÖLDFOKI-SZIGETEK 
MOBIL 

 

Azon országok esetében, ahol a mobil, és nem földrajzi számú- vezetékes tarifák azonosak, az adott országnál nincs külön megjelölve, hogy a 
tarifa, a vezetékes, mobilirányú és nem földrajzi szám hívásokra vonatkozik.  


