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3. sz. melléklet: A szolgáltatás tartalma és minőségi mutatói 

1 Internetszolgáltatás tartalma  

1.1 Szolgáltatás leírások  

Az előfizetői szolgáltatás meghatározása:  

Olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során a Szolgáltató IP-cím hozzárendelésével biztosítja az IP adatátvitelt az előfizetői hozzáférési 
pont, valamint az internet legalább egy belföldi és egy nemzetközi nyilvános adatkicserélő központja között. Az internet szolgáltatás részeként 
biztosított elektronikus levelezőrendszer szolgáltatás, e-mail cím nem elektronikus hírközlési szolgáltatás.  

Szolgáltatás típusok:  

• mikrohullámú hálózaton (R-LAN) nyújtott internet szolgáltatás, 

• bérelt vonali internet szolgáltatás. 

A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye 

Azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető vagy Felhasználó egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén 
hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határának meghatározását 
jelen mellékletnek az egyes szolgáltatástípusok leírását tartalmazó pontja tartalmazza. 

Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje 

A Szolgáltató a műszaki előminősítő rendszere alapján az igénybejelentéstől számított 15 napon belül, előzetesen megvizsgálja, hogy az adott létesítési 
helyen van-e műszaki vagy egyéb akadálya az igény teljesítésének, illetve indokolt esetben, az Előfizetővel történő egyeztetés alapján, helyszíni 

felmérés keretében határozza meg az adott szolgáltatás létesíthetőségét.  Ha a műszaki előminősítő rendszer alapján létesíthető vagy valószínű, hogy 

létesíthető a szolgáltatás, a Szolgáltató az Előfizető telephelyére műszaki felmerés céljából időpontot egyeztet. Amennyiben a szolgáltatás nyújtását 
műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató nem tudja biztosítani az igénybejelentéstől számított 30 napon belül, de az igényt elfogadja, megjelöli a 
szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal) , amely nem 

haladhatja meg az igény bejelentésétől számított 90 napot.  Amennyiben a műszaki előminősítő rendszer alapján a szolgáltatás nem létesíthető, a 

Szolgáltató a benyújtott igényt elutasítja.  A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítési ideje minőségi mutató jelen melléklet 2. pontjában került 
meghatározásra.  

Műszaki előminősítő rendszer: 

a Szolgáltató által üzemeltetetett olyan adatokat, paramétereket tartalmazó rendszer, amelynek az a funkciója, hogy az Előfizetővel történő 
szerződéskötést megelőzően, a műszaki nyilvántartást figyelembe véve felméri, és információt ad arról, hogy mely szolgáltatásokat kínálhatja a 
Szolgáltató egy adott területen, és a szolgáltatás létesítése nagy valószínűséggel biztosítható-e. 

1.1.1 Mikrohullámú hálózaton (R-LAN) nyújtott internet szolgáltatás 

A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési ponton (EHP) az Előfizető által megrendelt díjcsomagnak megfelelő névleges  sávszélességű mikrohullámú 
kapcsolatot épít ki. Az előfizetői hozzáférési pontokon elérhető aktuális sebességértékeket az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák 
meg. Az előfizető számára a garantált átviteli sebesség a hálózatban mindig rendelkezésre áll.  

Az előfizetői szerződés megkötését minden esetben felmérés előzi meg. A szolgáltatás kiépítésének feltétele, hogy az Előfizető telephelye és a 
Szolgáltató hálózatának valamely hozzáférési pontja között optikai rálátás és megfelelő rádiótechnikai körülmények legyenek.  

A Szolgáltató Előfizető telephelyén végberendezés(ek)et telepít. A végberendezés minden esetben rendelkezik a szolgáltatás átadásához szükséges 

megfelelő interfésszel. A végberendezést a Szolgáltató nem minden esetben felügyeli.  

A Szolgáltatás igénybevételét biztosító technikai berendezés részei, az alapszereléshez biztosított részegységek:  

• 1 db antennával egybeépített R-LAN rádiós berendezés, 

• 1 db falitartó (max. 20cm magas), 

• 4 db UTP RJ45 csatlakozó, 

• 10 méter UTP kábel, 

• 4 db csavar és 4 db tipli. 

A szereléshez szükséges egyéb, alapszerelésbe nem tartozó – például az Előfizető külön igénye szerinti – eszközök költsége és ezek felszerelésének 
munkadíja az Előfizetőt terheli. Ezeket a 4. sz. melléklet tartalmazza. A szerelést végző szerelő ezek mértékéről előzetesen tájékoztatja az Előfizetőt. 
Amennyiben az Előfizető nem hajlandó a többletköltségek viselésére, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás beüzemelésére. (előfizetői hozzáférési 
pont létesítésére).  

A szolgáltatás átadás pontja, azaz a felelősség határa:  

A szolgáltatás hozzáférési pont az előfizetőnél telepített hálózat végződtető (rádiós) berendezés POE tápfeladójának LAN portja (RJ45 csatlakozó). 

1.1.1.1 Lakossági és kisvállalati díjcsomagok tartalma, műszaki és minőségi jellemzői: 

• Nagy sávszélességű időben és adatforgalomban korlátlan internet kapcsolat, 

• Privát dinamikus IP cím, 

• 1db 1GB-os IMAP4 postafiók a weyland-yutani.hu domain alatt. 

Műszaki jellemzők 

• Kapcsolat módja: DHCP, 

• Átadás interfésze: 10/100 Ethernet. 
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Minőségi jellemzők:  

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH 
rendelet szerint 

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények - mikrohullámú hálózaton (R-LAN) nyújtott internet szolgáltatás esetén 

Minőségi mutatók megnevezése 
Vállalt 

célértékek 

A 12 §. (1  bekezdés a  pontja szerint az Eszr. 5. § (5  bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás 
igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az előfizetői 
szerződés létrejöttétől számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt határideje 
napokban (egy napnál rövidebb határidő). 

15 nap 

A 12 §. (1  bekezdés b  pontja szerint az  Eszr. 2. § e) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati 
tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve. 

72 óra 

12 §. (1 bekezdés c pontja szerint a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott 
mérések száma szerinti esetek 80%- ában teljesítendő határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht. 138. §-ával. 

5 nap 

A 12 §. (1  bekezdés d  pontja szerint a szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, százalékban kifejezve. 95% 

12 §. (1  bekezdés e) pontja szerint a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos 
bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén. 

95% 

 

1.1.1.2 Vállalati díjcsomagok tartalma, műszaki és minőségi jellemzői: 

• Nagy sávszélességű időben és adatforgalomban korlátlan internet kapcsolat, 

• Publikus fix IP cím, 

• 1db 1GB-os IMAP4 postafiók a weyland-yutani.hu domain alatt. 

Műszaki jellemzők 

• Kapcsolat módja: DHCP vagy PPPoE. 

• Átadás interfésze: 10/100 Ethernet. 

Minőségi jellemzők:  

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH 
rendelet szerint 

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények - mikrohullámú hálózaton (R-LAN) nyújtott internet szolgáltatás esetén 

Minőségi mutatók megnevezése 
Vállalt 

célértékek 

A 12 §. (1  bekezdés a  pontja szerint az Eszr. 5. § (5  bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás 
igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az előfizető i 
szerződés létrejöttétől számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt határideje 
napokban (egy napnál rövidebb határidő). 

15 nap 

A 12 §. (1  bekezdés b  pontja szerint az  Eszr. 2. § e) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati 
tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve. 

48 óra 

12 §. (1 bekezdés c pontja szerint a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott 
mérések száma szerinti esetek 80%- ában teljesítendő határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht. 138. §-ával. 

5 nap 

A 12 §. (1  bekezdés d  pontja szerint a szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, százalékban kifejezve. 98% 

12 §. (1  bekezdés e) pontja szerint a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos 
bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén. 

95% 

 

1.1.2 Bérelt vonali Internet szolgáltatás 

Előfizető igénye szerinti sebességű (sávszélességű) digitális bérelt vonali összeköttetésen keresztül állandó Internet kapcsolatban áll a Szolgáltató IP 
gerinchálózatával. A bérelt vonali internet szolgáltatások része a digitális bérelt vonali távközlési szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató saját maga biztosít, 
vagy az ilyen szolgáltatást nyújtó más távközlési szolgáltatóktól szerződéses alapon vesz igénybe és építi be saját szolgáltatásába. 

A bérelt vonali összeköttetés többféle technológiával is megvalósítható. Az Előfizető telephelyének végpontja többféle technológián keresztül 
csatlakozhat a szolgáltató IP gerinchálózatához: 

• passzív optikai hálózaton, 

• licencelt, vagy szabad frekvenciás mikrohullámú rádió hálózaton. 

A Bérelt vonali internet szolgáltatás kétirányú szimmetrikus internet átvitelt tesz lehetővé a szolgáltató által beállított adatátviteli  sebesség tekintendő 
a garantált le- és feltöltési sebességnek. (Ez nem az internet elérés sebességére, hanem a hozzáférés sebességére vonatkozik). 

Az előfizetők/felhasználók a szolgáltató IP gerinchálózata legközelebbi hozzáférési pontjáig csatlakoznak be a felsorolt hozzáférési technológiákat 
használva. 

Az előfizetői szerződés megkötését minden esetben felmérés előzi meg. Mikrohullámú rádióhálózat alkalmazása esetén a szolgáltatás kiépítésének 
feltétele, hogy az Előfizető telephelye és a Szolgáltató hálózatának valamely hozzáférési pontja között optikai rálátás és megfelelő rádiótechnikai 
körülmények legyenek. 
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A szolgáltatás átadás pontja, azaz a felelősség határa: 

A szolgáltatás hozzáférési pont az előfizetőnél telepített hálózat végződtető berendezés LAN portja (RJ45 csatlakozó). 

Műszaki jellemzők 

• Kapcsolat módja: statikus IPv4 cím, vagy címtartomány. 

• Átadás interfésze: 10/100/1000 Ethernet. 

Minőségi jellemzők:  

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH 
rendelet szerint 

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények – bérelt vonali Internet szolgáltatás esetén 

Minőségi mutatók megnevezése 
Vállalt 

célértékek 

A 12 §. (1  bekezdés a  pontja szerint az Eszr. 5. § (5  bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás 
igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az előfizetői 
szerződés létrejöttétől számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt határideje 
napokban (egy napnál rövidebb határidő). 

90 nap 

A 12 §. (1  bekezdés b  pontja szerint az  Eszr. 2. § e) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati 
tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve. 

12 óra 

12 §. (1 bekezdés c pontja szerint a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott 
mérések száma szerinti esetek 80%- ában teljesítendő határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht. 138. §-ával. 

5 nap 

A 12 §. (1  bekezdés d  pontja szerint a szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, százalékban kifejezve. 99,9% 

12 §. (1  bekezdés e) pontja szerint a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos 
bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén. 

95% 

2 Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények Internet szolgáltatáshoz a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint  

2.1 Lakossági és kisvállalkozói előfizetői csomagok esetén 

Minőségi mutatók megnevezése Vállalt  célértékek le/feltöltés  [Mbit/s] 

Garantált le/feltöltési sebesség a 10/2 Mbit/s sávszélességű MZ Családi díjcsomaghoz 3/1 

Garantált le/feltöltési sebesség a 12/2 Mbit/s sávszélességű MS Profi díjcsomaghoz 4/1 

Garantált le/feltöltési sebesség a 16/4 Mbit/s sávszélességű MZ Prémium díjcsomaghoz 6/2 

Garantált le/feltöltési sebesség 20/4 Mbit/s sávszélességű MS Szuper díjcsomaghoz 8/2 

Garantált le/feltöltési sebesség a 25/5 Mbit/s sávszélességű MS Ultra díjcsomaghoz 12/2,56 

Garantált le/feltöltési sebesség a 36/6 Mbit/s sávszélességű MZ Giga díjcsomaghoz 15/3 

2.2 Lakossági és kisvállalkozói előfizetői csomagok esetén – aktív, de már nem rendelhető 

Minőségi mutatók megnevezése Vállalt  célértékek le/feltöltés  [Mbit/s] 

Garantált le/feltöltési sebesség a 8/1 Mbit/s sávszélességű Otthon díjcsomaghoz 0,51/0,19 

Garantált le/feltöltési sebesség a 10/2 Mbit/s sávszélességű Családi díjcsomaghoz 1/0,26 

Garantált le/feltöltési sebesség a 10/2 Mbit/s sávszélességű MS Családi díjcsomaghoz 3/1 

Garantált le/feltöltési sebesség a 12/2 Mbit/s sávszélességű Profi díjcsomaghoz 1,54/0,51 

Garantált le/feltöltési sebesség a 14/3 Mbit/s sávszélességű Prémium díjcsomaghoz 1,54/0,51 

Garantált le/feltöltési sebesség a 16/4 Mbit/s sávszélességű MS Prémium díjcsomaghoz 6/2 

Garantált le/feltöltési sebesség 16/3 Mbit/s sávszélességű Szuper díjcsomaghoz 2/0,51 

Garantált le/feltöltési sebesség a 20/3 Mbit/s sávszélességű Ultra díjcsomaghoz 3/1 

Garantált le/feltöltési sebesség a 25/4 Mbit/s sávszélességű Giga díjcsomaghoz 3/1 

Garantált le/feltöltési sebesség a 30/6 Mbit/s sávszélességű MS Giga díjcsomaghoz  15/3 

2.3 Szinkron – szinkron előfizetői csomagok esetén – aktív de már nem rendelhető 

Minőségi mutatók megnevezése Vállalt  célértékek le/feltöltés  [Mbit/s] 

Garantált le/feltöltési sebesség a 4/4Mbit/s sávszélességű Üzleti Alap díjcsomaghoz 1/1 

Garantált le/feltöltési sebesség a 6/6Mbit/s sávszélességű Üzleti Profi díjcsomaghoz 2/2 

Garantált le/feltöltési sebesség a 10/10Mbit/s sávszélességű Üzleti Prémium díjcsomaghoz 4/4 

Garantált le/feltöltési sebesség a 16/16Mbit/s sávszélességű Üzleti Szuper díjcsomaghoz 6/6 

Garantált le/feltöltési sebesség a 20/20Mbit/s sávszélességű Üzleti Ultra díjcsomaghoz 8/8 

Garantált le/feltöltési sebesség a 25/25Mbit/s sávszélességű Üzleti Giga díjcsomaghoz 10/10 
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2.4 Egyedi – kamera és távfelügyelet előfizetői csomagok esetén 

Minőségi mutatók megnevezése Vállalt  célértékek le/feltöltés  [Mbit/s] 

Garantált le/feltöltési sebesség a 2/4 Mbit/s sávszélességű SzuperCam díjcsomaghoz 2/4 

Garantált le/feltöltési sebesség a 2/12 Mbit/s sávszélességű UltraCam díjcsomaghoz 2/6 

Garantált le/feltöltési sebesség a 4/20 Mbit/s sávszélességű GigaCam díjcsomaghoz 4/10 

 

2.5 Egyedi – kamera előfizetői csomagok esetén – aktív de már nem rendelhető 

Minőségi mutatók megnevezése Vállalt  célértékek le/feltöltés  [Mbit/s] 

Garantált le/feltöltési sebesség a 2/10 Mbit/s sávszélességű MS-K Családi díjcsomaghoz 1/3 

Garantált le/feltöltési sebesség a 2/12 Mbit/s sávszélességű MS-K Profi díjcsomaghoz 1/4 

Garantált le/feltöltési sebesség a 4/16 Mbit/s sávszélességű MS-K Prémium díjcsomaghoz 2/6 

Garantált le/feltöltési sebesség 4/20 Mbit/s sávszélességű MS-K Szuper díjcsomaghoz 2/8 

Garantált le/feltöltési sebesség a 5/25 Mbit/s sávszélességű MS-K Ultra díjcsomaghoz 2,56/12 

Garantált le/feltöltési sebesség a 6/30 Mbit/s sávszélességű MS-K Giga díjcsomaghoz 3/15 

Garantált le/feltöltési sebesség a 1/4 Mbit/s sávszélességű Alap „K” díjcsomag 0,13/0,26 

Garantált le/feltöltési sebesség a 1/8 Mbit/s sávszélességű Otthon „K” díjcsomaghoz 0,19/ 

Garantált le/feltöltési sebesség a 2/10 Mbit/s sávszélességű Családi „K” díjcsomaghoz 0,26/1 

Garantált le/feltöltési sebesség a 2/12 Mbit/s sávszélességű Profi „K” díjcsomaghoz 0,51/1,54 

Garantált le/feltöltési sebesség a 3/14 Mbit/s sávszélességű Prémium „K” díjcsomaghoz 0,51/1,54 

Garantált le/feltöltési sebesség 3/16 Mbit/s sávszélességű Szuper „K” díjcsomaghoz 0,51/2 

Garantált le/feltöltési sebesség a 3/20 Mbit/s sávszélességű Ultra „K” díjcsomaghoz 1/3 

Garantált le/feltöltési sebesség a 4/25 Mbit/s sávszélességű Giga „K” díjcsomaghoz 1/3 

 

2.6 IPTV csomagok esetén 

Minőségi mutató megnevezése Vállalt  célértékek 

Média-továbbítási index (MDI) 
Az előfizető szolgáltatás hozzáférési ponton mért csomagvesztési arány és a késleltetés ingadozás számítással 
meghatározott értéke. 

 

- Az előfizetői hozzáférési ponton a csomagvesztési arány teljesített értéke a mérési periódusra 
vonatkoztatva. 

<1x10 

- Késleltetés ingadozás a mérési periódusra csatornánként teljesített értéke. < 800msec 

3 Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 

3.1 A szolgáltatáshoz való új hozzáférési pont létesítési ideje: a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80 %-ában 
teljesített határideje napokban, egy napnál rövidebb határidő esetén órában kifejezve. 

Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az előfizetőnél további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai 
megvalósítást igényel helyhez kötött előfizetői hozzáférés igénybevétele esetén. Amennyiben a szolgáltató és az előfizető megegyezik, hogy több 
vonal vagy szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti, akkor minden egyes jóváhagyott szállítási időpont külön megrendelésnek számít 
mérési szempontból. Amikor egy igénybejelentő többféle helyszínen létesített szolgáltatást rendel, akkor a szolgáltatásnak az egyes helyszíneken 
történő biztosítása külön megrendelésnek számít mérési szempontból. 

Kizárt esetek különösen: 

a) visszavont megrendelések, 

b) az új előfizetői hozzáférési (fizikai) pont létesítése nélküli bekapcsolás, 

c) azok az esetek, amikor a szolgáltatást az előfizetőnek kell aktiválnia (pl. pre-paid szolgáltatás), 

d) ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt időben, 

e) ha az igénylő halasztást, vagy későbbi időpontot kért a létesítésre. 

3.2 A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje: a minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-
ában teljesített határideje órában kifejezve. 

A megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti napok is. 

Minőségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminőséggel összefüggő 
hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés). 

Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentés, amelyet az előfizető tesz és a szolgáltató által 
a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható. Többvonalas, többcsatornás előfizetői 
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hozzáférésről bejelentett hibákat egy hibának kell tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül. A hibaelhárítási idő csak 
azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az előfizetővel az ÁSZF szerinti hibaelhárítási feltételekkel szerződik. 

Kizárt esetek különösen: 

a) előfizetői végberendezés hibája, 

b) ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés - a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt - nem lehetséges a 
megkívánt időben, 

c) ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását. 

3.3 A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje: a bejelentett díjreklamációk (számlapanaszok) 
kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje megkezdett naptári napban kifejezve. 

Díjreklamáció a szolgáltatás igénybevételéről kiállított számlával kapcsolatos olyan reklamáció, melyben az előfizető a felszámított díj(ak)  összegét 
vitatja. 

Kizárt esetek különösen: 

a) a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel), 

b) a nem a számlában szereplő díjjal/díjakkal kapcsolatos (hanem pl. számla kiállításával), 

c) nem a számlázással összefüggő panaszok. 

3.4 A szolgáltatás időbeli rendelkezésre állása: a szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési 
időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez viszonyított százalékban kifejezve. 

 Szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az előfizetők a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, 
hogy a szolgáltatás kiesését az egyes előfizetők érzékelték-e. Szolgáltatás- kiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az előfizető számára nem igénybe 
vehető. 

A szolgáltatás-kiesés időtartamába tartozik: 

a) a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése, 

b) a szolgáltatás tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelése. 
Kizárt esetek különösen: 

a) a szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelése, 

b) Magyarország  honvédelmi,  nemzetbiztonsági,  gazdasági   és   közbiztonsági   érdekeinek   védelmében   a jogszabályok által előírt módon történő 
szünetelése. 

3.5 Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett telefonos 
ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel fogadott 
hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes beérkezett 
híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható . 

Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer 
alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az 
ügyfélszolgálati ügyintéző előhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani. 

3.6 Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton: az a le-, illetve feltöltési sebesség, 
Mbit/s -ban kifejezve amelyet a szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a saját hálózatán 
belüli, az előfizetői hozzáférési ponttól a szolgáltatói szerverig terjedő szakaszon zajló  forgalom sebességére az esetek 80 
%-ában garantál. 

A mutatók vonatkozásában: 

Előfizetői hozzáférési pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont, vagy maga a tényleges hozzáférési (jelátadási pont). 

3.7 Az Előfizető által fogalmazott adatok mérése 

Minden az Internet felé irányuló forgalom, amelyet az Előfizető generál, vagy az Internet felől az Előfizetőhöz érkezik, a Szolgáltató Forgalom Mérési 
Rendszerében rögzítésre kerülhet. 

Az Internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely a kábel modem ethernet és/vagy USB portján keresztül halad át. 

Az Előfizető adatkommunikációra csak a Szolgáltató által kiosztott IP címet használhatja. Amint az ÁSZF 12.1.2. pontban rögzített, extrém használatnak 
minősülő adatmennyiség 80%-a elérésre kerül, az Előfizető figyelmezető e-mailt kaphat a Szolgáltatótól, és a 100%elérésekor a rendszer a szolgáltatási 
csomagban foglalt maximálisan elérhető sávszélességét az Előfizető számára maximum 90%-kal csökkentheti az adott hónap végéig. Ez az alacsonyabb 
sebesség továbbra is időbeli korlát nélkül lehetővé teszi az Előfizető számára, hogy a Szolgáltatást teljes értékűen használhassa. 

A Szolgáltató az Előfizető, vagy Igénylő számára - annak kérésére - az adatforgalom mérésének részletes szabályairól minden szükséges felvilágosítást 
megad. 
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