
MTSZSZ TELENOR FLOTTA 

TÁJÉKOZTATÓ 

Három kedvezményes tarifánk a követező: Minimum, Gazdaságos és Korlátlan tarifacsomag 

Minimum tarifa 

Új, alacsony havidíjú csomagunk, amely kizárólag új előfizetéssel, feltöltő kártyáról való váltással és 
számhordozással vehető igénybe! 

Azoknak ajánljuk, akik havi 3-4 óránál többet nem telefonálnak csoporthívásokon kívül, de fontos 
számukra a költségek minimalizálása. Ideális családtagoknak, kollégáknak. 

Havidíj: 2.986 Ft 

Havidíj tartalmazza az alábbiakat: 

188 perc lebeszélhetőséget (50% Telenor, 50% más belföldi irányokba) 

Korlátlan díjmentes beszélgetést a csoporton belül külön havidíj nélkül 

100 MB internetet (Vállalati mobil online 100 MB) 

Az a lebeszélhetőségen felül az alábbi percdíjak érvényesülnek 

Hívásirány Percdíj (Ft) 

Telenor  
Csúcsidőben 10,16 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 10,16 

Csoporton belüli hívás  
Csúcsidőben 0,00 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 0,00 

Vezetékes hívás  
Csúcsidőben 10,16 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 10,16 

Más mobilhálózatba  
Csúcsidőben 10,16 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 10,16 

budapesti vezetékes számok  
Csúcsidőben 6,35 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 6,35 

 

Küldési irány SMS ár (Ft/db) 
Telenor 25,4 
T-Mobile 25,4 
Vodafone 25,4 
 
Az árak bruttó árak. 
A számlázás másodpercalapú. 



 

Gazdaságos tarifa 

Partnereink kedvenc választása. Optimális megoldás, ha Ön 4-12 órát telefonál havonta, és fix 
költségeit alacsonyan akarja tartani. A megújult, beépített 100 MB-os internet kedvezőbb sebességet 
kínál akkor is, ha lejárt a 100MB, így azzal élvezhetőbben e-mailezhet, netezhet, facebookozhat.  

Az egységes percdíj, és a bármely irányba felhasználható lebeszélhetőség kiszámíthatóságot biztosít. 

 

Havidíj: 4.421 Ft 

Havidíj tartalmazza az alábbiakat: 

333 perc lebeszélhetőséget  

Korlátlan díjmentes beszélgetést a csoporton belül külön havidíj nélkül 

100 MB internetet (Vállalati mobil online 100 MB) 

40 db díjmentes belföldi smst 

Az a lebeszélhetőségen felül az alábbi percdíjak érvényesülnek 

Hívásirány Percdíj (Ft) 

Telenor  
Csúcsidőben 7,62 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 7,62 

Csoporton belüli hívás  
Csúcsidőben 0,00 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 0,00 

Vezetékes hívás  
Csúcsidőben 7,62 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 7,62 

Más mobilhálózatba  
Csúcsidőben 7,62 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 7,62 

Hangposta  
Csúcsidőben 7,62 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 7,62 

 

Küldési irány SMS ár (Ft/db) 
Telenor 21,6 
T-Mobile 21,6 
Vodafone 21,6 
 
Az árak bruttó árak. 
A számlázás másodpercalapú. 



Korlátlan tarifa 

Azoknak, akik biztosra mennek. Korlátlan csomagunk az ideális választás, ha nem szeretné figyelni 
mennyit telefonál egy hónapban. Fix díj, korlátlan belföldi hívás. 

Megújult csomagunk 4GB internetet is tartalmaz, így a valódi korlátlanságot biztosítjuk 
Partnereinknek.   

Havidíj: 9.985 

Havidíj tartalmazza az alábbiakat: 

Korlátlan díjmentes beszélgetés valamennyi belföldi normál díjas vezetékes és 
mobilhálózatba. 

Korlátlan díjmentes beszélgetést a csoporton belül külön havidíj nélkül. 

4 GB internetet (Vállalati Hipernet Start) 

40 db díjmentes belföldi smst. 

Hívásirány Percdíj (Ft) 

Telenor  
Csúcsidőben 0,00 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 0,00 

Csoporton belüli hívás  
Csúcsidőben 0,00 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 0,00 

Vezetékes hívás  
Csúcsidőben 0,00 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 0,00 

Más mobilhálózatba  
Csúcsidőben 0,00 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 0,00 

Hangposta  
Csúcsidőben 0,00 
Csúcsidőn kívül, hétvégén 0,00 

 

Küldési irány SMS ár (Ft/db) 
Telenor 21,6 
T-Mobile 21,6 
Vodafone 21,6 
 
Az árak bruttó árak. 
A számlázás másodpercalapú. 



 

Mobilinternet árak 

Új internet csomagjainkkal annál magasabb sebességet érhet el minél nagyobb csomagot választ. 

Ha bármely tarifánk internet csomagját módosítja, akkor a beépített internet havidíja törlődik a 

havidíjból és csak a választott internet csomag havidíja kerül kiszámlázásra. 

Internet asztali gépekhez, laptopokhoz, tabletekhez (stickes csomagok): 

Csomag neve Havidíjba foglalt forgalmi keret Havidíj 
Vállalati Hipernet Start 4 GB 5Mbps 2.413 Ft 

Vállalati Hipernet Active 7 GB 10Mbps 3.429 Ft 
Vállalati Hipernet Medium 13 GB 30 Mbps 4.199 Ft 

Vállalati Hipernet Heavy 24 GB 60 Mbps 5.588 Ft 
Vállalati Hipernet Pro 50 GB 150 Mbps 7.620 Ft 

Vállalati Hipernet Unlimited Korlátlan 150 Mbps 10.795 Ft 
Korlátlan e-mail és 

böngészés szolgáltatás  1.490 Ft 

+100 GB éjszakai forgalom  991 Ft 
Deezer Music szolgáltatás  1.391 Ft 

Extra 1 GB 1 GB 1.091 
Extra 4 GB 4 GB 2.591 

Extra 10 GB 10 GB 3.590 

Okostelefonokhoz rendelhető internet csomagok: 

Csomag neve Havidíjba foglalt forgalmi keret Havidíj 
Vállalati mobil online 100 

MB 100 MB 381 Ft 

Vállalati mobil online 2 GB 2 GB 1.462 Ft 
Vállalati Hipernet Start 4 GB 5Mbps 1.905 Ft 

Vállalati Hipernet Active 7 GB 10Mbps 3.175 Ft 
Vállalati Hipernet Medium 13 GB 30 Mbps 3.810 Ft 

Vállalati Hipernet Heavy 24 GB 60 Mbps 5.588 Ft 
Korlátlan e-mail és 

böngészés szolgáltatás  1.490 Ft 

+100 GB éjszakai forgalom  991 Ft 
Deezer Music szolgáltatás  1.391 Ft 

Extra 1 GB 1 GB 1.091 
Extra 4 GB 4 GB 2.591 

Extra 10 GB 10 GB 3.590 

Fenti árak az Áfát tartalmazzák. 

A forgalmi keretek elérése után nincsenek túlforgalmazási díjak. 

Külföldi használatra a forgalmi keretek nem vonatkoznak. Külföldön jelentős többletköltséggel járhat a 
mobilinternetezés. Használata nem javasolt. 



Az MTSZSZ TELENOR flottához csatlakozás fetétele: 
A kitöltött adatszolgáltatási nyomtatványt (1.sz. melléklet) aláírva az MTSZSZ központi irodájára  
(1087 Budapest Kerepesi út 3) eljutatni. A nyomtatvány letölthető az MTSZSZ honlapjáról 
(www.mtszsz.hu) . 

1. Új előfizetés igénylésével 

Ebben az esetben egy új hívószámot és SIM kártyát biztosítunk. 
Szerződésünk aláírását követően a SIM kártyát 1-2 napon belül, már aktív állapotban adjuk át. 

2. Meglévő telenoros havidíjas előfizetéssel 
Ebben az esetben megtarthatja az eddig használt hívószámát és SIM kártyáját. A hívószámhoz esetleg 
korábban vásárolt akciós készülék miatti hűségnyilatkozat nem jelent problémát az átírásnál. 

3. Meglévő telenoros feltöltő kártyás szolgáltatással 
Ebben az esetben is megmarad a jelenleg használt hívószám és SIM kártya. A flottához való csatlakozást 
követően a korábban feltöltött egyenleg nem vész el, azt a Telenor a hívószámhoz érkező számlákból 
automatikusan jóváírja. 

4. Számhordozással 
1., A számhordozásos csatlakozásnál, ha az előfizetés az Ön saját nevén van, akkor a Telenoron keresztül 
kérhető a számhordozás. Ebben segítséget nyújtunk Önnek. Ennek feltétele, hogy a számon ne legyen 
akciós készülék miatti hűségnyilatkozat és számlatartozás. Az előfizetői adatok helyességét mindenképp 
szükséges egyeztetni jelenlegi szolgáltatójával. 
2., Abban az esetben, ha a telefonszáma egy céges előfizetés tulajdona (más flotta tagja), először az 
aktuális szolgáltató (Vodafone, T-mobile) ügyfélszolgálatánál a számot saját névre kell átírni. Ezt 
követően az 1-es pontnak megfelelően járunk már el 
 
Ennek az átfutási ideje kb. 5 munkanap. 
 

További kérdéseire az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen vagy irodaidőben a +06-1-511-1804 – es vagy a 
telefonszámon tudunk választ adni. 

  

http://www.mtszsz.hu/
mailto:mtszsz@mtszsz.hu


1.sz. melléklet 

 
ADATSZOLGÁLTATÁS AZ OHD KFT ÁLTAL NYÚJTOTT 

„MOBIL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS” FELHASZNÁLÓI 
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

 
 
 
Név.:……………………………….         Anyja neve.:……………………………………… 
 
Előfizetői név:…………………………………………. 
 
Cím: Irányítószám:…………..  Helység:…………………………………………………….. 
 
         utca:…………………............. Házszám:…………………… 
 
Levelezési cím: Irányítószám:…………  Helység:…………………………………………… 
 
         utca:…………………………. Házszám:……………………. 
 
E-mail cím:………………………………….. 
 
Születési hely, idő:…………………………………………………. 
 
Azonosító (cég adja meg utólag):…………… Személyi igazolvány szám:……………………. 
 
Felhasználó bankszámlaszáma:…………………………………………………………………. 
 
 
a Felhasználó részére az előfizetéses szolgáltatás az alábbi SIM kártyára, telefonkészülékre 
vonatkozik: 
 
 
Telefonszám   Tarifa/Internet    Telefon típusa (opcionális) 
 
…………………  ……………………………..   ………………………… 
 
…………………  ……………………………..   ………………………… 
 
…………………  ……………………………..   ………………………… 
 
…………………  ……………………………..   ………………………… 
 
…………………  ……………………………..   ………………………… 
 

MTSZSZ hozzájárulását adja készülékvásárláshoz:  □ 
 
Kérjük adja meg azt a telefonszámot, amelyen ügyintézés céljából kereshetjük: 
 
   ……………………………………. 
 



 
 
Jelen önkéntes adatszolgáltatással egyidejűleg nyilatkozom, hogy a Mérnökök és Technikusok 
Szabad Szakszervezetének tagja vagyok és vállalom, hogy tagsági viszonyomat a nyilatkozat 
tételétől számított legalább két évig fenntartom. 
 
Tudomásul veszem, hogy az MTSZSZ tagságom csak egy kedvezményes OHD Kft-vel kötendő 
szolgáltatási szerződés „felhasználónkénti” megkötésére nyújt lehetőséget. 
 
A fenti személyes adatokat önként szolgáltattam. Jelen aláírásommal hozzájárulok, hogy 
személyes adataimat az MTZSZ további adatkezelés céljából az OHD Kft. (2314 Halásztelek, 
Géza u. 20. 1 ép.) részére, a velem történő – „Mobil távközlési szolgáltatásokra” irányuló – 
szerződés megkötése céljából átadja. 
 
 
……………………, ………év…………hó……..nap 
 
 
 
 

Felhasználó MTSZSZ tag aláírása 
 
 
 
Igazolás, hogy a fenti személy az MTSZSZ tagja 
 
 
 
 

Aláírás (MTSZSZ írja alá) 
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