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A Magyar Kamarák Szövetsége (MAKASz) és az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. megállapodása alapján a 
kamarai tagok kedvezményesen juthatnak szélessávú internet-szolgáltatáshoz. A lehetıség a T-Com (korábban 
Matáv) és az Invitel szolgáltatási területén vehetı igénybe. 
A kedvezményes ár mellett csupán 1 éves hőségnyilatkozatra van szükség, így ha - a folyamatosan változó árakat 
figyelembe véve - valamelyik szolgáltató kedvezıbb kínálattal lépne a piacra, lehetıség van a váltásra az egy év 
lejártával. 
A 24 órás (tehát folyamatos) internet-elérést és a lassú modemes szörfözés helyett 512 kbit/sec. sávszélességet 
biztosító szolgáltatás két csomag formájában vehetı igénybe. A belépési díj ebben az évben mindkét csomag 
esetén 0 Ft., tehát ingyenes. 
Akik elsısorban levelezésre, böngészésre kívánják használni az internetet, és viszonylag kevés adatot (zenét, 
programokat) töltenek le, választhatják a forgalomarányos csomagot. Ezt december 31-ig ingyenesen 
használhatják, és a letöltés sincs korlátozva.  2006. január 1-tıl a havi elıfizetési díj 4.900 Ft. Ebben az árban 
benne foglaltatik havonta 1 GB adatmennyiség letöltése. Amennyiben ezt a keretet meghaladják, 10 MB-onként 50 
Ft. forgalmi díjat kell fizetni, a maximális összeg azonban havi bruttó 4.000 Ft. lehet. A forgalomarányos csomagot 
választóknak a hálózati modemért és annak felszereléséért - opcionálisan - mintegy 17.000 Ft-ot kell fizetniük. 
A korlátlan letöltést biztosító csomag havidíja 5.600 Ft., s természetesen bármennyi filmet, képet stb. töltenek le az 
internetrıl, ez az összeg nem változik. A csomagot választók számára a szolgáltató térítésmentesen biztosítja a 
modemet és annak szerelését is. 
Aki élni kíván a lehetıséggel, a www.makasz.hu weboldalon tájékozódhat bıvebben, itt talál felvilágosítást az 
online megrendelésrıl is, vagy letöltheti a megrendeléshez szükséges nyomtatványt. 
A Pest megyei Szervezet szorgalmazza, hogy tagjai minél többen és minél kedvezıbb feltételekkel juthassanak 
internet-eléréshez, mivel a világháló egyre nagyobb szerepet kap mindennapi életünkben (elég, ha csak az online 
ügyintézés - önkormányzati, banki ügyletek, kedvezményes vásárlás stb. - terjedésére, álláskeresési 
lehetıségekre, vagy a széleskörő tájékozódás biztosítására gondolunk). 

 


