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Tisztelt Előfizetőnk! 
 

Ezúton értesítjük, hogy a Yettel Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”), és Üzleti Általános 
Szerződési Feltételei („ÜÁSZF) 2022. szeptember 20-ától módosulnak. A módosításokkal érintett 
Előfizetők körét és a módosítások lényegét a jelen értesítésünkben ismertetjük, az egyes változások mellett 
pedig megtalálható az ÁSZF változással érintett pontja, ahol a módosított szöveg fellelhető. 

 

I. Valamennyi Előfizetőt érintő változások 

 

1. Az internet-elérési csatornák közül megszüntetésre kerül a WAP APN (Access Point Name - 
hozzáférési pont neve). Amennyiben a változást megelőzően az Előfizető mobiltelefonkészülékében 
a WAP APN volt beállítva, és ezen keresztül érte el az internetet, a WAP APN csatorna 
megszüntetését követően szükséges azt az online APN-re átállítani. Az átállításhoz a készülék 
típusától függően a Yettel távoli konfigurációs csomagot küld, ennek hiányában az online APN 

manuális beállítása szükséges. E változás érdemben nem érinti az Előfizetők által igénybe vehető 
szolgáltatásokat, mivel az Előfizetők által korábban is elért tartalom az online APN-en keresztül a 
módosítást követően is az Előfizetők rendelkezésére fog állni [Módosuló pontok: ÁSZF Törzsszöveg 
5.2.4. pont]. 

 

 
 
II. Valamennyi lakossági (egyéni) Számlás és Kártyás, valamint Üzleti Előfizetőre vonatkozó 

változások 
 

1. A Yettel beszünteti a wap-szolgáltatások nyújtását, mivel wap-szolgáltatásokkal Előfizető már nem 
rendelkezik. Mindezek következtében, törlésre kerülnek az alábbiak: 
 
- a wap-szolgáltatással rendelkező Előfizetők számára elérhető Go mobilportál [Módosuló 

pontok: ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) III.3., III.4.4. pontok; ÁSZF 1/B. melléklet 

(Kártyás Díjszabás) III.3. III.4.4. pontok]; 
- a MobilVásárlás szolgáltatás igénybevételi feltételei közül a wapon keresztül történő 

szolgáltatás-manipuláció [Módosuló pontok: ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) III.6.10. 
pont; ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.6.6. pont; ÜÁSZF 1. melléklet (Díjszabás) 
III.6.8. pont]; 

- a GPRS-alapú roaming wap szolgáltatás [Módosuló pontok: ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás 

Díjszabás) III.8.3.1., III.8.3.2. pontok; ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.8.3.1., 
III.8.3.2. pontok; ÜÁSZF 1. melléklet (Díjszabás) III.8.3.1., III.8.3.2. pontok] 

- az egyes feltöltőkártyás díjcsomagokban foglalt szolgáltatások közül a wap szolgáltatások és a 
wap hívás szolgáltatások [Módosuló pontok: ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.3., 

III.4.4. pontok]; 
- az igénybevehető mobil-tartalomszolgáltatások közül a Wapos Tartalomszolgáltatás [Módosuló 

pontok: ÜÁSZF 1. melléklet (Díjszabás) III.6.12. pont]. 

 
2. A Yettel műsorterjesztési szolgáltatásának (ún. Yettel TV Szolgáltatás) Yettel Előfizetők számára 

irányadó igénybevételi feltételeit 2022. szeptember 1. napjával kezdően az ÁSZF új, különálló 
melléklete, a 8. számú melléklet tartalmazza. A 8. számú melléklet bevezetéséről, aminek az volt 
a célja, hogy a Yettel TV Szolgáltatás feltételei átláthatóan, egy dokumentumrészen belül, 
egységesen legyenek megismerhetőek, a Yettel a 2022. július 13. napján kelt közlemény útján 
értesítette a Yettel Előfizetőket, és ezen közlemény III.1. pontjában a Yettel jelezte, hogy az 

igénybevételi feltételek 8. számú mellékletbe való áthelyezése adminisztratív változás, és az 
igénybevételi feltételeket nem módosítja. A 8. számú melléklet szerkesztése során azonban a 
melléklet 2. pontjában a TV csomagok tartalmában történő változtatás szabályai adminisztratív 
hiba miatt mégis változtak. Annak érdekében, hogy az ÁSZF 8. számú melléklete megfeleljen a 

2022. július 13. napján kelt közleménynek, a Yettel az ÁSZF 8. számú melléklet 2. pontjában a TV 
csomagok változtatására vonatkozó szabályokat a 2022. szeptember 1. előtt hatályos 
szövegváltozatra állítja vissza, így a csomagok tartalmának változatlanságára a Yettel 2021. május 

1-éig vállal kötelezettséget, és a vállalás időtartama ezt követően minden naptári hónap 24. napjáig 
meghosszabbodik, kivéve, ha a Yettel valamely, a kínálatban szereplő csatorna szerepeltetésére 
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ettől eltérő időpontot vállal, vagy az éppen aktuális határozott idő lejártát megelőző 30 nappal az 
adott csatorna tekintetében arról értesíti az Előfizetőket, hogy az érintett csatorna elérhetősége a 
következő hónapra nem hosszabbodik meg. [ÁSZF 8. számú melléklet 2. pontja]    
-  
 

III. Valamennyi lakossági (egyéni) Számlás és Kártyás, illetve Kisvállalat Előfizetőt érintő 
változások 

 
1. Az Előfizetők megfelelő tájékoztatása érdekében az ÁSZF Törzsszövege kiegészítésre kerül a 

kiskorúak védelmét szolgáló szűrőszoftverre vonatkozó előírásokkal [Módosuló pontok: ÁSZF 

Törzsszöveg 14. pont]. 
 

A fenti egyoldalú módosításokra – az ÁSZF 12.1.2., és az ÜÁSZF 9.1. pontjaiban foglalt rendelkezések 

alapján – részben hatósági előírásoknak való megfelelés, részben szolgáltatások megszüntetése, továbbá 
adminisztratív okokból, az igénybevételi feltételeknek az előfizetői jogokat, kötelezettségeket érdemben 
nem érintő változása miatt kerül sor. 
 
 
A jelen értesítésben megjelölt változásokra tekintettel az Előfizetőket felmondási jog nem illeti meg.  
 

A módosításokat tartalmazó ÁSZF-ek teljes szövege a Yettel Magyarország Zrt. Értékesítési Pontjain és 
honlapján (www.yettel.hu/aszf ) 2022. augusztus 8-tól az Előfizetők rendelkezésére áll. 
 
 
Kelt: Törökbálint, 2022.08.08. 

 
Üdvözlettel, 

Yettel Magyarország Zrt. 

http://www.yettel.hu/aszf

