
„A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata 
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A szolgáltatás havi díja egyéni 

előfizető esetén 
AT3,5 AT7 AT10 AT25 AT35 AT60 

ÁFA nélkül Ft 2.952.-Ft 3.714.-Ft 4.762.-Ft 6.286.-Ft 6.667.-Ft 10.000.-Ft 

ÁFA Ft 148.-Ft 186.-Ft 238.-Ft 314.-Ft 333.-Ft 500.-Ft 

ÁFÁ-val Ft 3.100.-Ft 3.900.-Ft 5.000.-Ft 6.600.-Ft 7.000.-Ft 10.500.-Ft 

 

A szolgáltatás havi díja  

üzleti előfizető esetén 
AT3,5 AT7 AT10 AT25 AT35 AT60 

ÁFA nélkül Ft 4.095.-Ft 5.085.-Ft 5.933.-Ft 13.386.-Ft 15.748.-Ft 19.900.-Ft 

ÁFA Ft 205.-Ft 255.-Ft 297.-Ft 669.-Ft 787.-Ft 995.-Ft 

ÁFÁ-val Ft 4.300.-Ft 5.340.-Ft 6.230.-Ft 14.055.-Ft 16.535.-Ft 20.895.-Ft 

 

 

 

 

 

 

 

Díjcsomag neve AT3,5 AT7 AT10 AT25 AT35 AT60 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 10 20 30 70 100 160 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps) 2 2 5 8 10 20 

Rendes körülmények között elérhető 

letöltési sebesség (Mbps) 
10 20 30 70 100 160 

Rendes körülmények között elérhető 

feltöltési sebesség (Mbps) 
2 2 5 8 10 20 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 1 1,5 1,5 4 5 5 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 0,4 0,4 1 1 1 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret 

(le- és feltöltés irányban) (GB) 
korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Web böngészés igen igen igen igen igen igen 

Levelezés igen igen igen igen igen igen 

VoIP igen igen igen igen igen igen 

Chat alkalmazások igen igen igen igen igen igen 

Közösségi oldalak igen igen igen igen igen igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen igen igen igen igen igen 

Video megosztó alkalmazások igen igen igen igen igen igen 

Online tv igen igen igen igen igen igen 

Egyebek igen igen igen igen igen igen 



„B” táblázat: Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata 

 

  A B C 

1 
A szolgáltató érdekkörébe 

eső tényezők 

Az előfizető érdekkörébe eső 

tényezők 
Egyéb tényezők 

2  a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás jellemzői 

 az internet szolgáltató 

hálózati vagy a cella 

terheltsége 

3 
 a szolgáltató hálózatának 

műszaki jellemzői és állapota 
 a felhasználás földrajzi helye 

 a felhasználó által igénybe 

vett internetes szolgáltatást, 

vagy tartalmat biztosító 

szerver jellemzői és állapota 

4 
 a felhasználó rendelkezésére    

álló hálózati kapacitás 

 a felhasználó által használt 

végberendezés(ek), vagy 

házhálózat műszaki jellemzői 

és állapota 

 a felhasználó által igénybe 

vett internetes szolgáltatást, 

vagy tartalmat biztosító 

szerver terhelése 

5 

 forgalomszabályozás 

(hálózatmenedzsment) 

alkalmazása 

 a felhasználó 

végberendezésének, és 

hálózatának terheltsége 

 hálózatot ért külső behatás  

(pl. beázás, rongálás, 

mechanikai túlterhelődés) 

6 

  WIFI routeres használat 

esetén: a használat helyszínét 

jelentő épület jellege, az 

épülethez felhasznált építési 

anyagok árnyékoló hatása, 

távolság az antennától 

 időjárás 

7 
    rálátás, domborzati 

viszonyok 

8 
    

 zavarás, zavartatás 

 

 

 


