Telefondíjak, díjcsomagok

Ingyenes hívások a segélyhívások, ideértve az európai harmonizált segélyhívó szám hívását, a
szolgáltató által mûködtetett hibabejelentô szolgálat rövid hívószámmal történô hívása, a belföldi
távolsági bejelentô rövid hívószámmal történô hívása, a nemzetközi bejelentô rövid hívószámmal
történô hívása, a táviratfelvevô szolgálat rövid hívószámmal történô hívása.
A nyilvános távbeszélô-állomásokról kezdeményezett hívások díjazása A szolgáltató impulzus díjat
alkalmazhat. A pénzbedobós fülkéknél csak olyan impulzusdíj alkalmazható, amelynek ÁFA-val
megnövelt értéke azonos valamely hivatalosan forgalomban lévô pénzérme értékével. A hívás díja egy
impulzus díjánál nem lehet kevesebb, ha a hívott jelentkezik, vagy berendezése a hívás hatására
automatikusan a vonalra kapcsolódik.
Idôalapú díjazás Az egyes díjazási idôszakokra a hívásdíjak eltérôek lehetnek. Hívásfelépítési díj csak
eredményes hozzáférés és tényleges jelátvitel esetében számítható fel. Eredményes hívásnak minôsül,
ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat, vagy az adatátvitel ténylegesen
létrejött. Ha a hívás idôtartama két különbözô díjazási idôszakra esik, a díjazást a tényleges díjazási
idôszakoknak megfelelôen kell alkalmazni.
Az elôfizetési díj Az elôfizetési díj megfizetése a tárgyhónapban elôre esedékes. Mérsékelt elôfizetési
díjat állapít meg a távbeszélô-szolgáltató a távhívásra nem alkalmas vagy jogszabályban meghatározott
szolgáltatási jellemzôktôl eltérô, alacsonyabb színvonalú szolgáltatásra. A csökkent értékû szolgáltatás
jellemzôinek meghatározását, minôsítését, valamint az ilyen szolgáltatásra vonatkozó mérsékelt
elôfizetési díjat, illetve térítési átalányt a távbeszélô-szolgáltató köteles általános szerzôdési feltételei
mellékleteként elkészíteni.
Egyszeri díj Egyszeri díjat a szolgáltatást igénylônek egyetlen alkalommal jogosult az adott szolgáltató
felszámítani. A szolgáltató legkorábban az elôfizetôi szerzôdés megkötését megelôzôen egy évvel - az
egyszeri díj 1/3-áig terjedô mértékû - egyszeri díjelôleget szedhet az igénylôtôl. A szolgáltató köteles a
befizetett egyszeri díjelôlegekrôl és díjakról nyilvántartást vezetni, és errôl igazolást adni. A díj vagy a
díjelôleg nemfizetése estén a szolgáltató jogosult az igénylést nyilvántartásából törölni.
Áthelyezés A szolgáltató az elôfizetô kérésére - 2002. július 1-jétôl az általános szerzôdési feltételeiben
meghatározott díj ellenében - helyezi át a szolgáltatási területéhez tartozó földrajzi számozási területen
az elôfizetôi hozzáférési pontot. Az áthelyezés díját annak költségeivel összhangban kell meghatározni,
mértéke budapesti elôfizetôi hozzáférési pontokon legfeljebb 10 000 forint, az egyéb földrajzi számozási
területeken legfeljebb 15 000 forint. Az áthelyezés díja 2002. július 1-jéig 1500 Ft.
Átírás A szolgáltató kérelem alapján, díj ellenében módosítja az igénybejelentést, vagy az elôfizetôi
szerzôdést, ha a felek személyében az elôfizetôi hozzáférési pont helyének megváltoztatása nélkül
következik be változás, feltéve, hogy az átírás azonos elôfizetôi kategóriákban, azonos minôsítésû
elôfizetôi hozzáférési pontnál történik. A feleknek nyilatkozniuk kell az átírás alapjául szolgáló tényekrôl.
Az igénylônek (elôfizetônek) azonban meg kell fizetnie az egyéni elôfizetôi, illetve üzleti kategória között
és az elôfizetôi hozzáférési pont kategóriáját illetôen fennálló díjelôleg vagy díj különbözetét. Az átírás
díja 2002. július 1-jéig 1500 Ft.
Díjcsomagok A szolgáltató olyan díjakat is képezhet, amelyek esetében szolgáltatási elemek díjait,
illetve a szolgáltatás igénybevétele feltételeinek díjait egymásra tekintettel határozza meg. Az
egyetemes távközlési szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatást igénybe vevô egyéni elôfizetônek
kedvezményes díjcsomagot, továbbá az egyetemes szolgáltatás elôfizetôi díjára és hívásdíjaira
vonatkozó még egy csomagot (normál díjcsomag) kialakítani.
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Domain fenntartás és díjazása
A domainfenntartási díj, melyet az 1998 után bejegyzett domainekért ettôl az évtôl kell fizeni, nem jelent
más szolgáltatást, mint a domainnel kapcsolatos adminisztratív teendôk elvégzését. Ilyenek például a
tulajdonosváltással, vagy a tulajdonos adataival, esetleg a névszerverekkel kapcsolatos változások
átvezetése a hazai domainneveket nyilvántartó Hureg rendszerben.

A fenntartási díj bevezetése hozzávetôleg 72000 domaintulajdonost érint. Az elmúlt idôszakban a
regisztrációs kérelmek száma visszaesett, napjainkban havonta átlagosan 2000 új domain születik a .hu
tartományban. A regisztrátorok február-március idôszakban értesítették a domain tulajdonosokat a
díjfizetési kötelezettségükrôl.
Magyarországon jelenleg hetven vállalkozás tagja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) franchise
rendszerének, s ezen jellemzôen távközlési- vagy internetszolgáltató cégek tekinthetôk regisztrátornak.
Ennél persze sokkal több helyen vehetôk igénybe domainregisztrációval kapcsolatos szolgáltatások,
hiszen a viszonteladói hálózatok révén például csak az igénylôlapokat több mint félezer helyen lehet
leadni.
Egy domainnév regisztrátorváltása milyen költségeket ró az ügyfélre?
Fontos tudni, hogy az önálló domainnéven elérhetô honlapok mûködéséhez több szolgáltatásra is
szükség van, például a két domainnév szerver, illete maga a webtárhely. Az éves fenntartás díja elvben
ezektôl független, tehát van lehetôség összeválogatni a legolcsóbb szolgáltatásokat akár 3-4 helyrôl is,
ám a legtöbb cég összekapcsolja az egyes díjtételeket és számtalan kedvezményes konstrukciót találni.
A domainfenntartás éves díjának intézményét az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) vezette be,
ennek mértéke az ISZT és a regisztrátorok viszonylatában szimbolikus: 1.000,- Ft / év. A regisztrátorok
maguk dönthetik el, hogy ezt az összeget milyen konstrukcióban, mennyiért számlázzák tovább
ügyfeleiknek. Tavaly az akkori hatvanezres domaintartományból valamivel több mint negyvenezer
domain mögött volt valamilyen tartalom -- azaz weboldal, ami persze lehetett egy "A domain eladó"
felirat is. A többi domain vagy brókereknél pihent minden tartalom nélkül, vagy valamilyen más okból
nem üzemelt. Az ISZT a fenntartási díjak bevezetésével akarja csökkenteni a hazai legfelsôbb szintû
domain alatti elfekvô készletet.

