
4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, 

díjmeghatározások 

 

Érvényes: 2022.09.01-tól 

 

b.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: 

 

Területi megjelölés: Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg 

Hozzáférési mód: kábelmodem 

 

1./ 

a.) „A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata 
Érvényesség kezdete: 2022. év 09. hó 01. Nap 

 

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 

 Díjcsomag neve Mininet Optinet Econet Profinet Maxinet 

  Maximális letöltési 

sebesség (Mbps) 

40 50 60 70 80 

  Maximális feltöltési 

sebesség (Mbps) 

5 5 5 6 6 

  Rendes körülmények 

között elérhető letöltési 

sebesség (Mbps) 

20 25 30 35 40 

  Rendes körülmények 

között elérhető feltöltési 

sebesség (Mbps) 

2 2 2 2 2 

  Minimális letöltési 

sebesség (Mbps) 

0,25 0,25 0,5 0,5 1 

  Minimális feltöltési 

sebesség (Mbps) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

  Díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) (GB) 

korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

  Szolgáltatások, 

alkalmazások, amelyek 

nem számítanak be a 

díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

  Adatkeret-túllépés 

kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

 Késleltetés (Körbejárási) 

(ms) 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató nem 

vállalja 



Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2. oldal, összesen: 4

 

  

Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. 

 Késleltetés-ingadozás 

(Körbejárási) (ms) 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató nem 

vállalja 

 Csomagvesztés (10-3) szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató nem 

vállalja 

      

Felhasználási módok, 

amelyekre a csomag 

alkalmas: 

     

Web böngészés igen igen igen igen igen 

Levelezés igen igen igen igen igen 

VoIP igen igen igen igen igen 

Chat alkalmazások igen igen igen igen igen 

Közösségi oldalak igen igen igen igen igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen igen igen igen igen 

Video megosztó 

alkalmazások 

igen igen igen igen igen 

Online tv igen igen igen igen igen 

Egyebek igen igen igen igen igen 

Szolgáltatás díja kábeltévé 

esetén (nettó+áfa=bruttó 

Ft) 

2883+144=3027 3671+184=3855 4459+233=4682 6033+302=6335 7609+380=7989 

Szolgáltatás díja önállóan 

(nettó+áfa=bruttó Ft) 

3121+156=3277 3908+195=4103 4699+235=4934 6270+313=6583 7845+392=8237 

Üzleti előfizetési 

díj(nettó+áfa=bruttó Ft) 

3908+195=4103 4699+235=4934 6664+333=6997 9026+451=9477 11388+569=11957 

 

 

b.) Területi megjelölés: Váncsod 

Hozzáférési mód: kábelmodem 

 

 

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 

 Díjcsomag neve Mininet Optinet Econet Profinet Maxinet 

  Maximális letöltési 

sebesség (Mbps) 

40 50 60 70 80 

  Maximális feltöltési 

sebesség (Mbps) 

5 5 5 6 6 

  Rendes körülmények 

között elérhető letöltési 

sebesség (Mbps) 

20 25 30 35 40 

  Rendes körülmények 

között elérhető feltöltési 

sebesség (Mbps) 

2 2 2 2 2 

  Minimális letöltési 

sebesség (Mbps) 

0,25 0,25 0,5 0,5 1 



Készítés/utolsó módosítás időpontja: 3. oldal, összesen: 4

 

  

Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. 

  Minimális feltöltési 

sebesség (Mbps) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

  Díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) (GB) 

korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

  Szolgáltatások, 

alkalmazások, amelyek 

nem számítanak be a 

díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

  Adatkeret-túllépés 

kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

nem 

értelmezhető 

 Késleltetés (Körbejárási) 

(ms) 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató nem 

vállalja 

 Késleltetés-ingadozás 

(Körbejárási) (ms) 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató nem 

vállalja 

 Csomagvesztés (10-3) szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató 

nem vállalja 

szolgáltató nem 

vállalja 

      

Felhasználási módok, 

amelyekre a csomag 

alkalmas: 

     

Web böngészés igen igen igen igen igen 

Levelezés igen igen igen igen igen 

VoIP igen igen igen igen igen 

Chat alkalmazások igen igen igen igen igen 

Közösségi oldalak igen igen igen igen igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen igen igen igen igen 

Video megosztó 

alkalmazások 

igen igen igen igen igen 

Online tv igen igen igen igen igen 

Egyebek igen igen igen igen igen 

Szolgáltatás díja önállóan 

(nettó+áfa=bruttó Ft) 

3121+156=3277 3908+195=4103 4699+235=4934 6270+313=6583 7845+392=8237 

Üzleti előfizetési 

díj(nettó+áfa=bruttó Ft) 

3908+195=4103 4699+235=4934 6664+333=6997 9026+451=9477 11388+569=11957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Készítés/utolsó módosítás időpontja: 4. oldal, összesen: 4

 

  

Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. 

 

 

„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, időjárás) 

 6   WIFI routeres használat 

esetén: a használat helyszínét 

jelentő épület jellege, az 

épülethez felhasznált építési 

anyagok árnyékoló hatása, 

távolság az antennától 

  

 

 

A szolgáltató minden szolgáltatási csomaghoz forgalom ellenőrzési lehetőséget biztosít: a www.korosmenti.hu címen a 

forgalommérés menüpont alatt. 
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