
„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) 

 6  WIFI routeres használat esetén: a 

használat helyszínét jelentő épület 

jellege, az épülethez felhasznált 

építési anyagok árnyékoló hatása, 

távolság az antennától 

rálátás, domborzati viszonyok 

 

Kiegészítő szolgáltatások 

 
 Nettó díj ÁFA Bruttó díj 

1./ Alapszolgáltatáson felüli e-mail díj: 
1 db Plusz e-mail cím 150 Ft 41 Ft 191 Ft 

2./ Tárhely bérlet: 
Az alapszolgáltatásként biztosított 20 MB tárhely fölötti memória terület díja (év/MB) 

  50 MB 100 MB 150MB 
1év 15 000Ft+ÁFA/év 20 000 Ft+ÁFA/év 25 000 Ft+ÁFA/év 

2év  
13 500 Ft+ÁFA/év 

(*1500 Ft) 
18 500 Ft+ÁFA/év 

(*1500 Ft) 
23 500 Ft+ÁFA/év 

(*1500 Ft) 

3év 
12 000 Ft+ÁFA/év 

(*3000 Ft) 
17 000 Ft+ÁFA/év 

(*3000 Ft) 
22 000 Ft+ÁFA/év 

(*3000 Ft) 
*: kapott kedvezmény 

3./ Plusz IP cím: 
Fix IP címet adó szolgáltatások 

esetében, az alapszolgáltatáson 

felüli IP cím díja (hó/db): 

1600 Ft 432 Ft 2032 Ft 

4./ Domain szolgáltatások: 

megnevezés postafiók 
1 éves 

szerződéssel 

2 éves 

szerződéssel 

3 éves 

szerződéssel 

Elsődleges domain név 

(www.cégnév.hu) 

- 13 500 Ft/év 12 000 Ft/év 

(*1500 Ft) 

10 800 Ft/év 

(*2700 Ft) 

Másodlagos domain név 

(www.cégnév.borsodweb.hu) 

- 400 Ft/hó - - 

Webplusz csomag (elsődleges do-

main név + tárhely (100MB) + e-

mail fiók) 

1 db domainnév@ 

domainnév.hu fiók 

22 500Ft/év 20 650 Ft/év 

(*1850 Ft) 

19 800 Ft/év 

(*2700 Ft) 

*: kapott kedvezmény. Igény szerint .net, .org, .eu, .com végződés is igényelhető 

5./ Server hosting 
Egyedi szerződéskötés alapján. 

 

 


