
 

 

 

Vodafone Magyarország Zrt. 

KIEMELT ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA 

Hatályba lépés: 2021. augusztus 1. 

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Szolgáltató a Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételeit 

– annak 7.2.3. pontja alapján – az alábbiak szerint módosítja:  

 

I. Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételek, 1. sz. Szolgáltatások leírása melléklet 

 

1. A Kiemelt Üzleti ÁSZF, 1. sz. Szolgáltatások leírása melléklet I. Mobil szolgáltatások 1. Az előfizetői 

szolgáltatás tartalma 1.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása 1.1.2. 

Szolgáltatások leírása 1.1.2.16. Emelt díjas szolgáltatások pontjába felvezetésre került, hogy az 

Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el.  

 

„1.1.2.16. Emelt díjas szolgáltatások 

Az Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el. (…)” 

 

II. Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételek, 1. sz. Szolgáltatások leírása melléklet 

1. Csatornakiosztás függeléke 

 

1. A Kiemelt Üzleti ÁSZF, 1. sz. Szolgáltatások leírása melléklet 1. sz. Csatornakiosztás függelékében 

módosításra került a VH1 műsorcsatorna elnevezése MTV00s elnevezésre. 

 

Csomagválaszték Tematika Sorszám Program név 

digital gold csomag (+ a digital 

bronze kínálata) 
Zene 119 MTV00s 

TV Premium csomag SD 

csatornái 
Zene 119 MTV00s 

Public TV Pro csatornái 

Nyilvánosan 

vetíthető 

csatornák 

43 MTV00s 

 

 

III. Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételek, 2. sz. Díjszabás melléklet 

 



 

 

 

1. A Kiemelt Üzleti ÁSZF, 2. sz. Díjszabás melléklet alábbi pontjai módosításra kerülnek, miszerint 

üzleti előfizetők tekintetében Business Mobile Red Superior, Business Mobile Red World, Business 

Mobile Net 50GB, valamint kereskedelmi forgalomban már nem elérhető Vodafone Business Red 

Superior, Vodafone Business Red World és Business EU Red Superior tarifacsomagok esetén a 

korábbi, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában 

felhasználható adatmennyiség az alábbiak szerint változik: Business Mobile Red Superior, Business 

Mobile Red World, Vodafone Business Red Superior, Vodafone Business Red World és Business EU 

Red Superior tarifacsomagok esetén korlátlan helyett 30 GB-ban, Business Mobile Net 50GB 

tarifacsomag esetén 50 GB helyett 30 GB-ban  kerül rögzítésre a mindenkori Roaming díjszabás 

szerinti 1. roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség, azzal, hogy a roaming adatforgalom 

aktív Világ Napijegy szolgáltatással valamennyi hivatkozott tarifacsomag esetén a Világ Napijegy 

érvényességi területén belül is felhasználható. A belföldön felhasználható adatmennyiség 

mértékét és felhasználásának feltételeit a jelen módosítás nem érinti. A hivatkozott 

tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön és 

aktív Világ Napijeggyel a Világ Napijegy érvényességi területén belül felhasználható 

adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció 

vásárlása nélkül a roaming adatforgalom túllépése nem lehetséges: amennyiben az Előfizető 

felhasználta a csomagban foglalt roaming adatmennyiséget, roaming során nem lesz elérhető 

számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig, kivéve a Business Mobile Red Superior, 

Business Mobile Red World, Vodafone Business Red Superior, Vodafone Business Red World, és 

Business EU Red Superior tarifacsomagokat, amelyek esetén a roaming adatforgalom lassításra 

kerül a számlázási ciklus végéig. Lassításkor a becsült maximális sávszélesség 0,125 Mbit/s 

letöltési- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. 

• I./MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA 

o 1. Díjcsomagok és opciók díjszabása 1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető 

díjcsomagok1.1.2. Business Mobile RED díjcsomagok 

o 1. Díjcsomagok és opciók díjszabása 1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető 

Internet díjcsomagok 1.3.2. Business Mobile Net díjcsomagok 

o 1. Díjcsomagok és opciók díjszabása 1.5. Kereskedelmi forgalomban nem 

elérhető díjcsomagok 1.5.7. Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB, 

Business EU Red Superior díjcsomagok 

o 1. Díjcsomagok és opciók díjszabása 1.5. Kereskedelmi forgalomban nem 

elérhető díjcsomagok 1.5.8. Vodafone Business RED díjcsomagok 

o 3. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 

3.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás 3.1.1. Forgalmi alapú 

roaming hívás, SMS és MMS díjak 

o 3. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 

3.2. Kedvezményes roaming napijegyek 3.2.1. Világ Napijegy 

o 3. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 

3.5. Vodafone EU Roaming 

 

„1.1.2. Business Mobile RED díjcsomagok 

(…) 

 Business Mobile RED Superior Business Mobile RED World 



 

 

 

 Nettó árak Nettó árak 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 7 874,02 7 874,02 

Havidíjak  

Díjcsomag havidíj (Ft) 8 500 23 500 

Internet havidíj (Ft) 11 490 22 490 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel összesen 
19 990 45 990 

Díjcsomag havidíj (Ft) 6 500 21 500 

Internet havidíj (Ft) 11 490 22 490 

Havi előfizetési díj (Ft)  

2 év határozott idejű szerződéssel összesen 
17 990 43 990 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban 

felhasználható tartalom 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónából magyarországi és az 1. 

roaming díjzóna országainak hívószámaira;  

- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna 

érvényességi területén belüli országok 

hívószámaira. 

- Business RED World díjcsomag esetén 

belföldről a Világ Napijegy érvényességi 

területén belüli országok hívószámaira, 

valamint a Világ Napijegy érvényességi 

területéről magyarországi és a Világ 

Napijegy érvényességi területén belüli 

országok hívószámaira. 

 

Hívások Korlátlan Korlátlan 

SMS Korlátlan Korlátlan 

MMS Korlátlan Korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom  

Belföldi adatforgalom Korlátlan Korlátlan 

A mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónában, valamint Business RED World díjcsomag 

esetén a Világ Napijegy érvényességi területén 

felhasználható adatforgalom 

30 GB 30 GB 

Becsült maximális sebesség  a jelen ÁSZF 6. sz. mellékletében meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 

foglalt roaming adatforgalom felett  

(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0,125/0,125 

5G/NR hálózat Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban 

irányadó díjak  

- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi 

területén kívüli, illetve Business RED World díjcsomag 

esetén a Világ Napijegy érvényességi területén belüli 

és kívüli országok hívószámaira. 

 

Nemzetközi SMS és MMS díja Világ Napijegy 

érvényességi területén belüli országok hívószámaira 

(Ft) 

40 0 

Nemzetközi SMS és MMS díja a Világ Napijegy 

érvényességi területén kívüli országok hívószámaira 

(Ft) 

40 40 



 

 

 

 

(…) 

A Business Mobil RED Superior és Business Mobil RED World díjcsomagok esetén a havidíjban foglalt, a 

mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön és aktív Világ Napijeggyel a Világ Napijegy érvényességi 

területén belül felhasználható adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció vásárlása 

szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a roaming adatforgalom lassításra kerül a számlázási ciklus végéig. 

Lassításkor a becsült maximális sávszélesség 0,125 Mbit/s letöltési- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. 

(…)” 

 

„1.3.2. Business Mobile Net díjcsomagok 

 
Business Mobile Net 

5GB 

Business Mobile Net 

20GB 

Business Mobile Net 

50GB 

Business Mobile Net 

300GB 

 Nettó árak Nettó árak Nettó árak Nettó árak 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel 

4 490 

 

7 490 

 

9 990 

 

11 490 

 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év 

határozott idejű szerződéssel 

3 490 

 

6 490 

 

8 990 

 

10 490 

 

Havidíjban foglalt tartalom 

és feltételek 

 

Havidíjban foglalt belföldi 

adatforgalom 
5 GB 20 GB 50 GB 300 GB 

A mindenkori Roaming 

díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónában a havidíjban foglalt 

belföldi adatforgalomból 

felhasználható díjmentes 

adatforgalom  

5 GB 20 GB 30 GB - 

Becsült maximális sebesség a 

havidíjban foglalt adatforgalom 

felett  

(le- és feltöltési sebesség – 

Mbit/s)  

0/0 

Becsült maximális sebesség a jelen ÁSZF 6. sz. mellékletében  meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a 

havi előfizetési díjban foglalt 

roaming adatforgalom felett 

(le- és feltöltési sebesség - 

Mbit/s) 

0,125/0,125 

Egyéb díjak  

Adatforgalmi keret 

felhasználása után számlázási 

ciklusonként egyszer 

aktiválódó 200 MB 

Automatikus Kiegészítő Adat 

opció (Ft) 

500 

 

500 

 

500 

 
- 

SMS szolgáltatás díja (Ft) 

- belföldön magyarországi 

hívószámokra; 

- a mindenkori Roaming 

díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónából magyarországi és az 

1. roaming díjzóna országainak 

hívószámaira. 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

Nemzetközi SMS díja (Ft)  
18 

 

18 

 

18 

 

18 

 



 

 

 

a Red EU Nemzetközi díjzóna 

érvényességi területén belüli 

országok hívószámaira.  

Nemzetközi SMS díja (Ft)  

a Red EU Nemzetközi díjzóna 

érvényességi területén kívüli 

országok hívószámaira.  

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

Internet megosztás esetén 

irányadó díjak és feltételek 

 

Havi oszthatósági díj (Ft) - 

opcionális 

500 

 

500 

 

500 

 
- 

Maximum kártyaszám a 

felhasználói csoportban 
2 2 2 - 

 

(…) 

A Business Mobile Net 50GB díjcsomag esetén a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint 

külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció vásárlása 

szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a roaming adatforgalom lassításra kerül a számlázási ciklus végéig. 

Lassításkor a becsült maximális sávszélesség 0,125 Mbit/s letöltési- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. (…)” 

 

„1.5.7. Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB, Business EU Red Superior díjcsomagok 

(…) 

 Business EU Red 

3GB 

Business EU Red 

12GB 

Business EU Red 

Superior 

Induló költségek    

Belépési díj (Ft) - - - 

Havidíjak    

Díjcsomag havidíj (Ft) 8 259,85 8 259,85 8 259,85 

Internet havidíj (Ft) 3 333,33 6 190,48 11 904,76 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű vagy 1 év vagy 2 év határozott idejű 

szerződéssel összesen 

11 593,18 14 450,33 20 164,61 

Díjcsomag havidíj (Ft) 8 259,85 8 259,85 - 

Internet havidíj (Ft) 3 757,07 6 614,20 - 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű vagy 1 év vagy 2 év határozott idejű 

szerződéssel, osztható internettel összesen 

12 016,92 14 874,05 - 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming 

díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban 

felhasználható tartalom 

   

Hívások korlátlan korlátlan korlátlan 

SMS korlátlan korlátlan korlátlan 

MMS (minden típus) korlátlan korlátlan korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a Red 

EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok 

hívószámaira 

korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi adatforgalom 

3 GB 12 GB 

korlátlan 

A mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónában felhasználható adatforgalom 
30 GB 



 

 

 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 

adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 
0/0 0/0 - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 

roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - 

Mbit/s) 

0/0 0/0 0,125/0,125 

Becsült maximális sebesség a jelen ÁSZF 6. sz. mellékletében  meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben 

külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

Üzenetküldés    

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna 

érvényességi területén kívüli országok hívószámaira (Ft) 
31,5 31,5 31,5 

Egyéb díjak    

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási 

ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 

200 MB (Ft) 

393,7 393,7 - 

 

(…) 

A Business EU Red Superior díjcsomag esetén a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint 

külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció vásárlása 

szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a roaming adatforgalom lassításra kerül a számlázási ciklus végéig. 

Lassításkor a becsült maximális sávszélesség 0,125 Mbit/s letöltési- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. (…)” 

 

„1.5.8. Vodafone Business RED díjcsomagok 

(…) 

 
Vodafone 

Business 

RED 5GB 

Vodafone 

Business RED 

20GB 

Vodafone 

Business RED 

Superior 

Vodafone 

Business RED 

World 

Induló költségek     

Belépési díj (Ft) - - - - 

Havidíjak     

Díjcsomag havidíj (Ft) 6692,91 6692,91 6692,91 24409,45 

Internet havidíj (Ft) 3323,81 8085,71 10942,86 19038,09 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel összesen 
10016,72 

14778,63 

 
17635,77 44234,95 

Díjcsomag havidíj (Ft) 5905,51 5905,51 5905,51 24409,45 

Internet havidíj (Ft) 3323,81 8085,71 10942,86 19038,09 

Havi előfizetési díj (Ft)  

2 év határozott idejű szerződéssel összesen 
9229,32 13991,23 16848,37 43447,54 

Díjcsomag havidíj (Ft) 6692,91 6692,91   

Internet havidíj (Ft) 3717,51 8085,71   

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel  

osztható internettel összesen 

10 492,91 15 254,82   

Díjcsomag havidíj (Ft) 5905,51 5905,51   

Internet havidíj (Ft) 3717,51 8 561,90   

Havi előfizetési díj (Ft)  

2 év határozott idejű szerződéssel osztható internettel 

összesen 

9 705,51 Ft 14467,42   



 

 

 

Havidíjban foglalt normál díjas irányban 

felhasználható tartalom 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónából magyarországi és az 1. 

roaming díjzóna országainak hívószámaira;  

- belföldről az EU nemzetközi díjzóna 

érvényességi területén belüli országok 

hívószámaira. 

- Business RED World díjcsomag esetén a Világ 

Napijegy érvényességi területéről és a Világ 

Napijegy érvényességi területén belüli 

országok hívószámaira 

   

 

Hívások korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

SMS korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

MMS korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Havidíjban foglalt tartalom     

Belföldi adatforgalom 

5 GB 20 GB 

korlátlan korlátlan 

A mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónában normál díjas felhasználható adatforgalom 
30 GB 30 GB 

Adatforgalom a Világ napijegy érvényességi területén 

belül 
- - - - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 

foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – 

Mbit/s) 

0/0 0/0 - - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 

foglalt roaming adatforgalom felett  

(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0,125/0,125 

Becsült maximális sebesség a jelen ÁSZF 6. sz. mellékletében  meghatározottak szerint 

5G/NR hálózat Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Üzenetküldés     

Nemzetközi SMS díja a Világ Napijegy érvényességi 

területén belüli országok hívószámaira (Ft) 
31,5 31,49 31,49 korlátlan 

Nemzetközi SMS díja a Világ Napijegy érvényességi 

területén kívüli országok hívószámaira (Ft) 

31,5 31,5 31,5 31,5 

Egyéb díjak     

Adatforgalmi keret felhasználása után számlázási 

ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus 

Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

476,19 476,19 - - 

 

(…) 

A Vodafone Business RED World díjcsomag esetén a havidíjban foglalt korlátlan adatforgalom a Világ 

Napijegy érvényességi területén is felhasználható. A Világ Napijegy érvényességi területe jelen Díjszabás 

mellékletben található.  

A Vodafone Business RED Superior és Vodafone Business RED World díjcsomagok esetén a havidíjban 

foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását 

követően kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a roaming adatforgalom 

lassításra kerül a számlázási ciklus végéig. Lassításkor a becsült maximális sávszélesség 0,125 Mbit/s 

letöltési- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. (…)” 



 

 

 

 

„3.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak 

(…) 

Előfizető a tarifacsomagjában meghatározott belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére 

forgalmazhat adatot, kivéve a jelen Díjszabásban felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek 

kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és 

roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további 

kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és 

roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol 

további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint 

megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával 

a szolgáltatás megújul. (…)” 

 

„3.2.1. Világ Napijegy 

(…) 

A kedvezményes roaming-díjak a Világ Napijegy használata során: 

1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt díjcsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi hívás-/SMS-díja számlázási 

egységenként (megkülönböztetve a hálózaton kívüli és belüli hívások, csúcsidőben és csúcsidőn kívüli hívások, 

amennyiben ez az adott díjcsomagra értelmezhető). 

2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes hívószámára 

irányuló hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt díjcsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás-/SMS-díja a díjcsomaghoz 

tartozó számlázási egységenként.  

3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti országbeli 

hívószámra) irányuló hívások és SMS-ek esetén: 

Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások és SMS-ek díjazása szerinti hívás-/SMS-díj a nemzetközi irányokra 

vonatkozó számlázási egységenként 

4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások): 

Előfizető által használt díjcsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra alkalmazott díjazása szerint 

díjmentes. 

5. Adatroaming használata esetén 

Azon Előfizetők, akik díjcsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak a Netinfo oldal használatára, 

külföldön is a díjcsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére 

forgalmazhatnak adatot, kivéve a jelen Díjszabás mellékletben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek 

kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming 

adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a 

külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a roaming 

adatkeret felahsználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi 

adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési 

sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Minden további Előfizetőnek adott 

naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt 

hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 50 Ft/MB-os egységekben számlázza.  

 



 

 

 

(…)” 

 

„3.5. Vodafone EU Roaming 

(…) 

A kedvezményes roaming-díjak a Vodafone EU Roaming használata során: 

1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt díjcsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas hívás/SMS/MMS díja 

2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es roaming díjzóna országainak bármely mobil vagy vezetékes 

hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: 

Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt díjcsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton 

kívüli mobil hívás díja. 

 

SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt díjcsomag Magyarországon érvényes belföldi, 

hálózaton kívüli SMS díja. 

 

MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt díjcsomag Magyarországon érvényes belföldi, 

hálózaton kívüli MMS díja.  

 

Hívásindítás, SMS, MMS küldés Monacóból, Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által 

használt díjcsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás, SMS, MMS díja. 

 

3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem az 1-es roaming díjzóna országaiba) irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek 

esetén 

Előfizető által használt díjcsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások,SMS-ekés MMS-ek díjazása szerinti 

hívás/SMS/MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként  

4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások, SMS-ek, MMS-ek): 

Előfizető által használt díjcsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre, MMS-ekre alkalmazott 

díjazása szerint díjmentes. 

5. Adatroaming használata esetén 

Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak a Netinfo használatára, külföldön is a 

tarifacsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot, kivéve a 

jelen Díjszabás mellékletben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek kifejezetten külön dedikált hazai és roaming 

adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben 

Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi 

és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő 

adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és 

feltöltési sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Minden további Előfizetőnek adott 

naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon 

meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 50 Ft/ MB -os egységekben számlázza. 

 

(…)” 

 

2. A Kiemelt Üzleti ÁSZF, 2. sz. Díjszabás melléklet I./MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA 7. Emelt 

díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás 

(SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone hálózatához 



 

 

 

rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de) pontjába felvezetésre került, 

hogy az Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el.  

 

„7. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos 

szolgáltatás (SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone 

hálózatához rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de) 

Az Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el. (…)” 

 

3. A Kiemelt Üzleti ÁSZF, 2. sz. Díjszabás melléklet I./ MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA 6. 

Magyarországi számok pontjába felvezetésre kerültek 1416-os hívószámon elérhető Budapest 

Taxisok Saját Taxitársasága Egyesület ügyfélszolgálatára, valamint a Tarr Kft. szolgáltató új 

hívószám tartományaira vonatkozó információk. 

 

„6. Magyarországi számok 

(…) 

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja 

0631 700 5000 – 700 9999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

1416 Budapest Taxisok Saját Taxitársasága 

Egyesület ügyfélszolgálati szám 

Hívható Díjmentes 

 

(…)” 

 

IV. Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételek, 6. sz. Minőségi célértékek melléklet 

 

1. A Kiemelt Üzleti ÁSZF, 6. sz. Minőségi célértékek melléklet 1. Az előfizetői szolgáltatás az 

elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével 

összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011 (XII.27.) NMHH 

rendeletben meghatározott „A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata 

kiemelt üzleti előfizetők részére 1.1. Mobil internet-hozzáférési szolgáltatás pontja módosításra 

került, a Business Mobile Red Superior, Business Mobile Red World, Business Mobile Net 50GB 

tarifacsomagok esetén a korábbi, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség az alábbiak szerint változik: Business Mobile 

Red Superior, Business Mobile Red World tarifacsomagok esetén korlátlan helyett 30 GB-ban, 

Business Mobile Net 50GB tarifacsomag esetén 50 GB helyett 30 GB-ban  kerül rögzítésre a 

mindenkori Roaming díjszabás szerinti 1. roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség, 

azzal, hogy a roaming adatforgalom aktív Világ Napijegy szolgáltatással valamennyi hivatkozott 

tarifacsomag esetén a Világ Napijegy érvényességi területén belül is felhasználható. A belföldön 

felhasználható adatmennyiség mértékét és felhasználásának feltételeit a jelen módosítás nem 

érinti. A hivatkozott tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás 



 

 

 

szerint külföldön és aktív Világ Napijeggyel a Világ Napijegy érvényességi területén belül 

felhasználható adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 

Adatopció vásárlása nélkül a roaming adatforgalom túllépése nem lehetséges: amennyiben az 

Előfizető felhasználta a csomagban foglalt roaming adatmennyiséget, roaming során nem lesz 

elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig, kivéve a Business Mobile Red 

Superior, Business Mobile Red World tarifacsomagokat, amelyek esetén a roaming adatforgalom 

lassításra kerül a számlázási ciklus végéig. Lassításkor a becsült maximális sávszélesség 0,125 

Mbit/s letöltési- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. 

 

„1.1. Mobil internet-hozzáférési szolgáltatás 

„A” TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA 

Érvényesség kezdete: 2021.08.01. 

Díjcsomag neve - 

kereskedelmi forgalomban 

elérhető, mobil, üzleti, 

integrált, havi díjas (utólag 

fizető) 

Business 

Mobile RED 

5GB 

Business 

Mobile RED 

20GB 

Business Mobile 

RED Superior 

Business 

Mobile RED 

World 

Business MultiNet 

Mifi 

(Business Mobile 

RED 5GB/20 GB 

díjcsomagok 

mellett 

használható 

másodlagos 

kártya) 

Business 

MultiNet SIM 

(Business Mobile 

RED 5GB/20 GB 

díjcsomagok 

mellett 

használható 

másodlagos 

kártya) 

Becsült maximális letöltési 

sebesség - 3G/UMTS 
12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 

Becsült maximális feltöltési 

sebesség - 3G/UMTS 
1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 

Becsült maximális letöltési 

sebesség - 4G/LTE 
100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 

Becsült maximális feltöltési 

sebesség - 4G/LTE 
20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 

Becsült maximális letöltési 

sebesség - 5G/NR  
450 Mbit/s 450 Mbit/s 450 Mbit/s 450 Mbit/s Nem vehető igénybe 

Becsült maximális feltöltési 

sebesség - 5G/NR  
70 Mbit/s 70 Mbit/s 70 Mbit/s 70 Mbit/s Nem vehető igénybe 

Díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban), amely 

felhasználható belföldön 

5 GB 20 GB 

Korlátlan Korlátlan 
A fő díjcsomaggal megegyező, azzal 

megosztva 

Díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban), amely 

felhasználható-  

- a mindenkori Roaming 

díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónában; 

- Business Mobile RED World 

díjcsomag esetén a Világ 

Napijegy érvényességi 

területén belül 

30 GB 30 GB 
A fő díjcsomaggal megegyező, azzal 

megosztva 

Szolgáltatások, 

alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

(pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos 

alkalmazások) 

- 



 

 

 

Belföldi adatkeret túllépés 

kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Becsült maximális sebesség a 

havidíjban foglalt adatforgalom 

felett (200 MB Automatikus 

Kiegészítő Adat opció 

felhasználása után*): 0 Mbit/s 

letöltési és 0 Mbit/s feltöltési 

sebesség vagy kiegészítő opció 

vásárlása 

A visszaélésszerű, illetve a személyi 

használati feltételek megsértése 

esetén Szolgáltató előzetes 

értesítését követően az Előfizető a 

szolgáltatást a Kis-, Közép- és 

Nagyvállalati Alaptarifa feltételei 

szerint veheti tovább igénybe. 

Becsült maximális sebesség a havidíjban 

foglalt adatforgalom felett (200 MB 

Automatikus Kiegészítő Adat opció 

felhasználása után*): 0 Mbit/s letöltési és 0 

Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő 

opció vásárlása 

Adatkeret-túllépés kezelése 

(Túlforgalmazás kezelés) - 

roaming 

Becsült maximális sebesség a 

havidíjban foglalt adatforgalom 

felett (200 MB Automatikus 

Kiegészítő Adat opció 

felhasználása után*): 0 Mbit/s 

letöltési és 0 Mbit/s feltöltési 

sebesség vagy kiegészítő opció 

vásárlása 

Becsült maximális sebesség a 

havidíjban foglalt roaming 

adatforgalom felett: 0,125 Mbit/s 

letöltési és 0,125 Mbit/s feltöltési 

sebesség 

Becsült maximális sebesség a havidíjban 

foglalt adatforgalom felett (200 MB 

Automatikus Kiegészítő Adat opció 

felhasználása után*): 0 Mbit/s letöltési és 0 

Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő 

opció vásárlása 

 Késleltetés (Körbejárási) A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket. 

 Késleltetés-ingadozás 

(Körbejárási) 
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket. 

 Csomagvesztés A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket. 

Több saját eszköz közötti 

megosztás lehetősége 
megosztható 2 eszköz között - 

Alkalmazások, 

tartalomszolgáltatások 
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető 

VoIP igénybe vehető 

Chat alkalmazások  igénybe vehető 

Közösségi oldalak igénybe vehető 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

Videómegosztó 

alkalmazások 
igénybe vehető 

Online TV igénybe vehető 

 

(…) 

„A” TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA 

Érvényesség kezdete: 2021.08.01. 

Díjcsomag neve - kereskedelmi 

forgalomban elérhető, mobil, 

üzleti, internet, havi díjas 

(utólag fizető)  

Business 

Mobile Net 

5GB 

Business 

Mobile Net 

20GB 

Business 

Mobile Net 

50GB 

Business 

Mobile Net 

300GB 

Irodai díjcsomag 

Becsült maximális letöltési 

sebesség - 2G/GSM 
Nem vehető igénybe 

Becsült maximális feltöltési 

sebesség - 2G/GSM 
Nem vehető igénybe 

Becsült maximális letöltési 

sebesség - 3G/UMTS 
12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 

Becsült maximális feltöltési 

sebesség - 3G/UMTS 
1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s 

Becsült maximális letöltési 

sebesség - 4G/LTE 
100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 

Becsült maximális feltöltési 

sebesség - 4G/LTE 
20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 

Becsült maximális letöltési 

sebesség - 5G/NR  
Nem vehető igénybe 

Becsült maximális feltöltési 

sebesség - 5G/NR  
Nem vehető igénybe 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keret (le- és feltöltés irányban), 

amely felhasználható belföldön 

5 GB 20 GB 50 GB 300 GB** 20 MB 



 

 

 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keret (le- és feltöltés irányban), 

amely felhasználható 

- a mindenkori Roaming díjszabás 

szerint az 1. roaming díjzónában; 

30 GB - 

Szolgáltatások, alkalmazások, 

amelyek nem számítanak be a 

díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos 

alkalmazások) 

- 

 Adatkeret túllépés kezelése 

(Túlforgalmazás kezelés) 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt 

adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s 

feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása 

Becsült maximális sebesség a havidíjban 

foglalt adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési 

és 0 Mbit/s feltöltési sebesség 

Adatkeret-túllépés kezelése 

(Túlforgalmazás kezelés) - roaming 

Becsült maximális sebesség a 

havidíjban foglalt adatforgalom 

felett: 0 Mbit/s letöltési és 0 

Mbit/s feltöltési sebesség vagy 

kiegészítő opció vásárlása 

Becsült 

maximális 

sebesség a 

havidíjban 

foglalt roaming 

adatforgalom 

felett: 0,125 

Mbit/s letöltési 

és 0,125 Mbit/s 

feltöltési 

sebesség 

- 

Becsült maximális 

sebesség a havidíjban 

foglalt adatforgalom felett: 

0 Mbit/s letöltési és 0 

Mbit/s feltöltési sebesség 

 Késleltetés (Körbejárási) A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket. 

 Késleltetés-ingadozás 

(Körbejárási) 
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket. 

 Csomagvesztés A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket. 

Több saját eszköz közötti 

megosztás lehetősége 
megosztható 2 eszköz között nem 

Alkalmazások, 

tartalomszolgáltatások 
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető 

VoIP igénybe vehető 

Chat alkalmazások  igénybe vehető 

Közösségi oldalak igénybe vehető 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

Online TV igénybe vehető 

 

(…)” 

 

 

 

 

 


