
 

 
  

 

 

 

 

 

 Országos Polgárőr Szövetség 
 lakossági flottás mobil díjcsomagjai  

 

Érvényes: 2023. március 1-től visszavonásig 



 

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG LAKOSSÁGI FLOTTÁS MOBIL DÍJCSOMAGJAI  
 

Bruttó díjak OPSZ Tagi S 
Percdíjas 

OPSZ Tagi M 
Korlátlan belföldön és az EU-ban 

Flottán belüli számok hívása 
Magyarországon 

0 Ft 0 Ft 

Telekom mobilszámok hívása 
Magyarországon 

A díjcsomag tartalmaz 145 percet 
Ezt követően: 8,77 Ft/perc 

0 Ft 

Belföldi számok hívása 
Magyarországon 0 Ft 

Belföldi számok hívása 
külföldről, EU-s országból 
(roaming) 

0 Ft 

SMS Telekom mobilszámokra 
Magyarországon A díjcsomag tartalmaz 20 db-ot 

19,05 Ft/SMS 

A díjcsomag tartalmaz 100 db-ot 
Ezt követően: 19,05 Ft/SMS SMS belföldi számokra 

Magyarországon 

Díjcsomag havi díjak  
e-Pack havidíj-kedvezménnyel* 1220 Ft  4140 Ft 

                                               + 
                                                                                         Flotta Net csomagot is kell választanod, ennek havi díja hozzáadódik a kiválasztott hang csomag fenti díjához  

 

Választható Flotta Net 
csomagok 

 
 

500 MB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 500 MB 

 
 

3 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 3 GB 

 
 

7 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 7 GB 

 
 

21 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 21 GB 

 
Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Külföldön, EU-s országban 
használható: 27 GB 

Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Okosvilág 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 37 GB  

    5G hálózat is 
használható 

 

5G hálózat is 
használható 

 

2 díjmentes MultiSIM  

Mobilnet havi díjak 
26% havidíj-kedvezménnyel  

585 Ft 1516 Ft 2788 Ft 5075 Ft 6770 Ft 9312 Ft 
 

Igényelhető kedvezményes előfizetések száma maximum 5 db  (jogosult előfizetőnként, minden előfizetésnek a jogosult nevén kell lennie) 
Egy Flotta Net csomag választása kötelező. A havi díj tartalmazza a „Flottán belüli díjmentes hívások” havi díját is. Flottán belüli hívásnak minősül a fenti díjcsomaggal rendelkező előfizetések egymás-, illetve a munkáltató előfizetésében lévő céges 
előfizetések közötti hívása. Belépési díj: hűség nélkül 5000 Ft, 1 éves hűség esetén 0 Ft. A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. A díjak alapdíjas számok hívása esetén érvényesek. A hívások számlázása másodperc alapon történik.  
*Az e-Pack kedvezmény igénybevételének feltétele elektronikus számla igénylése, elektronikus csatornán történő számlafizetés, a számlák időben történő kiegyenlítése. Amennyiben az adott hónapban a feltételek nem teljesülnek, a havi 350 Ft e-Pack 
kedvezmény nem érvényesül, azaz ennyivel magasabb lesz a havi díjad.  



 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÚJ ELŐFIZETÉS VÁSÁRLÁSAKOR VAGY A FLOTTÁBA VÁLTÁSKOR 

Üzleteinkben vásárolhatsz új előfizetést vagy válthatsz át a flottás díjcsomagra másik díjcsomagról, pl. publikus lakosságiról vagy másik flottában lévőről. Ehhez 

az alábbi dokumentumokra lesz szükséged. 

A jogosultság igazolásához 

OPSZ Tagi engedély 

A személyazonosság igazolásához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amennyiben az előfizetés most más nevén van, akkor erre is figyelj 

A fentiekben felsorolt dokumentumok szükségesek az azonosításhoz. Emellett fontos, hogy mindkettőtöknek jelen kell lennetek! A jelenlegi előfizetőnek, és neked 
is, akinek a nevére átírjátok az előfizetést. 

Magyar állampolgárként 

személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány + lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány 

Külföldi állampolgárként  
kötelező állandó lakóhelyet és állandó tartózkodási helyet igazolni, mely az adott dokumentumban található vagy külön lakcímet igazoló hatósági 

igazolvánnyal tanúsítható. Személyi igazolvány külföldi részére (papír formátumú) vagy személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy 

letelepedési engedély (kártya típusú vagy matrica formátumú, amelyet a hatóság az útlevélben helyez el) vagy tartózkodási engedély (matrica 

formátumú, amelyet a külföldi állampolgár útlevelében helyez el a hatóság) vagy tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség állampolgára 

számára (kártya formátumú) vagy regisztrációs igazolás EGT állampolgár részére (kártya formátumú dokumentum, amely a személyi igazolvánnyal 

vagy úti okmánnyal együtt érvényes) vagy állandó tartózkodási kártya (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti 

okmánnyal együtt érvényes) 

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tájékoztatóban feltüntetett információk egy része idővel változhat. Az aktuális információkról érdeklődj kollégáinknál a 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon  
vagy személyesen a Telekom üzleteiben vagy a Monitoring-2003 Kft-nél: 
  Monitoring-2003 Kft. 
  06 30 621 0000 (munkanapokon 9-16:30-ig) 
  info@monitoring-2003.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útmutató 
ügyintézéshez, 
vásárláshoz 
 
Segítünk, mit hol intézhetsz lakossági flottás 

ügyfelünkként. 

 

 

Kattints, részletek a honlapunkon 

e-Pack havidíj-
kedvezmény 
 

 

e-Packes díjcsomagjaink havi díja 350 Ft-tal 

kedvezőbb lehet. A tájékoztatóban már ezeket a 

kedvezményes díjakat tüntettük fel.  

 

 

Kattints, részletek a honlapunkon 

Magenta 1 

 

 

A Telekom legjobb családi csomag ajánlata, ami 

attól lesz még értékesebb, hogy hozzád igazodik. 

2 otthoni + 1 mobil-előfizetés és kész a Magenta 

1 csomagod, amit szabadon bővíthetsz, 

alakíthatsz. 

 

Kattints, részletek a honlapunkon 

Eseti netbővítőink, ha még több netre van szükséged 

Válassz eseti netbővítőinkből, ha elfogyott a Flotta Net csomagodba foglalt havi net mennyiséged, és szeretnél tovább netezni. 

Kattints, részletek a honlapunkon 

 
JÓ, HA TUDOD 
A Telekom a mindenkori lakossági díjszabás szerinti Flotta Net adatcsomagok havi díjából 26% kedvezményt biztosít. Az aktuálisan elérhető Flotta Net szolgáltatásokat a mindenkori lakossági díjszabás 
tartalmazza, a tájékoztatóban feltüntetett net csomagok köre és tartalma változhat. A mobil internet-hozzáférési szolgáltatás becsült maximális sebesség a szolgáltató 4G hálózatán: leltöltés 300 Mbit/s, 
feltöltés 50 Mbit/s. 5G hálózati elérést biztosító szolgáltatások esetén a becsült maximális sebesség: l etöltés 475/s, feltöltés 75 Mbit/s. 

 

mailto:info@monitoring-2003.hu
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/havi-dijas-mobil-dijcsomagok/flotta
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/kedvezmenyek/flotta-e-pack
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/magenta-1-flotta
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/internet/mobilinternet/havi-dijas-csomagok/eseti-limitbovites

