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Csomagáras díjcsomag: a helyhez kötött telefonszolgáltatást más szolgáltatással együtt, csomagárban értékesíti a szolgáltató. 

Fogalmak 

Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  

Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

Egyszeri díj: az előfizetői hozzáférési pont bekapcsolásáért az előfizetőnek egyetlen alkalommal felszámított díj. 

Előfizetési díj: minden olyan – az igénybevétel mértékétől (a forgalomtól) független – díj, amelyet a szolgáltató a szolgáltatás előfizetői hozzáférési ponton 
keresztül való igénybevételének lehetőségéért, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért számít fel az előfizetőnek. 

Előfizetői hozzáférési pont (Eht. 188. § 23. pontja szerint): azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető, vagy felhasználó egy elektronikus hírközlő 
végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. 

Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató (Eht. 188.§ 24. pontja szerint): azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely elektronikus hírközlő 
hálózathoz vagy annak részéhez elektronikus hírközlő végberendezés nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából 
történő fizikai és logikai csatlakozására vonatkozóan az előfizetői szerződést kötött. 

Előfizetői szolgáltatás (Eht. 188.§ 25. pontja szerint): a nyilvánosan elérhető, e törvény értelmében hálózati szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus 
hírközlési szolgáltatás. 

Feladóállomás: Műholdas műsorterjesztés esetén annak a helynek a földrajzi címe, ahol a televíziós műsorcsatornák a távközlési műholdak felé továbbításra 
kerülnek. 

FTTB (Fibre to the Building – fényvezető szál az épületig): olyan hozzáférési hálózat, melyben a fényvezető szál az előfizető helyiségét is tartalmazó 
épületen – vagy azonos tulajdonú épületegyüttes valamely épületén – belül, vagy annak külső falától 2 m-nél nem távolabb végződik és ehhez az előfizető 
nem fényvezető szállal csatlakozik. 

FTTC (Fibre to the Cabinet – fényvezető szál a kabinetig): olyan hozzáférési hálózat, melyben a fényvezető szál közterületen több, mint 2 méterre 
végződik bármely épület külső falától és ehhez az előfizető nem fényvezető szállal csatlakozik. Ilyen lehet jellemzően a szolgáltató utcai kabinetje, de ennek 
részhalmazát képezi az FTTC vagy FTTCurb (Fibre to the Curb – fényvezető szál a járdáig). 

FTTH (Fibre to the home – fényvezető szál a lakásig): olyan hozzáférési hálózat, melyben az előfizető fényvezető szállal van csatlakoztatva, és a 
csatlakozási pont a lakáson belül vagy kívül, annak külső falától 2 méternél nem távolabb helyezkedik el. (Az előfizető nincs megkülönböztetve magán vagy 
üzleti, vagy más szempontból, így a „H” (lakás) lehet lakás, iroda, telephely vagy bármi más helyiség, ahol az előfizető a csatlakozást igényli.) 
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Hálózati védelemmel ellátott set-top-box: set-top-box, amely olyan védelmet tartalmaz, amely megakadályozza, hogy az előfizető a készüléket - egy 
esetleges szolgáltató váltás esetén - más szolgáltatói hálózaton használhasson. 

Helyhez kötött internet szolgáltatás: ahol az internet szolgáltatás megegyezik az Eht. 188. § 58. pontjában található Internet-hozzáférés szolgáltatás 
meghatározásával (olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során a szolgáltató IP-cím hozzárendelésével biztosítja az IP alapú adatátvitelt az 
előfizetői hozzáférési pont, valamint az internet legalább egy belföldi és egy nemzetközi nyilvános adatkicserélő központja között). Helyhez kötött internet 
szolgáltatás esetében az előfizetői hozzáférési pont helyhez kötött. 

Helyhez kötött telefonszolgáltatás (Eht 188.§ 41. pontja szerint): 

Hozzáférési hálózat: az előfizetői hozzáférési pontok és a helyi központ, vagy az azzal egyenértékű, kapcsolási funkciót ellátó hálózati csomópont (pl. 
fejállomás) közötti hálózatrész. 

helyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető nyilvános telefonszolgáltatás, 
amely nem minősül nyilvánosan elérhető mobil rádiótelefon szolgáltatásnak. 

Hozzáférési pont: az a földrajzi hely, ahol a szolgáltató hálózata kapcsolatba lép az előfizetővel (előfizetői hozzáférési pont az Eht. 188. §. 23. szerint.), vagy 
a másik szolgáltató hálózatával összekapcsolás vagy hozzáférés érdekében és ahol a két szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtásáért vállalt felelőssége 
elhatárolódik egymástól. 

Kártyaadapter: olyan eszköz, amely a dekódoló kártyával együtt lehetővé teszi, hogy a jeltovábbítás módjának megfelelő tunerrel rendelkező 
végberendezéssel az előfizető a digitális műsorterjesztés szolgáltatást igénybe vegye. 

Koax-HFC hálózat (KTV hálózat): Koaxiális, vagy HFC (optikai és koaxiális) kiépítésű szélessávú hálózat. 

Lakossági előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői 
szolgáltatást (megegyezik az Eht. 188. § 10. szerinti egyéni előfizetővel). 

Limit alatti csomag: azok a díjcsomagok, amelyeknél az adott időszak végi előfizetőszám nem haladja meg az 1000 db-ot. 

Mobil hálózat: a mobil rádiótelefon hálózat az Eht. 188. § 71. pontja szerint. 

A műsorterjesztésre alkalmas fejállomás a vevőállomásoktól és/vagy az antennákról, valamint az egyéb forrásból érkező jeleket dolgozza fel és elosztásra 
alkalmas módon - egyetlen közös jelfolyamként - továbbítja az elosztóhálózat felé. Az interaktivitás feltételeinek is megfelelő fejállomás, képes az előfizetői 
hozzáférési pontok felől érkező (visszirányú) jelek fogadására is. 

Műsordíj: A műsordíj (programdíj) a műsorterjesztő által a médiaszolgáltatónak, annak műsora terjesztéséért fizetett nettó díj. Megjegyzés: Felhívjuk a 
figyelmet, hogy azon műsorok esetében, amelyeknél a műsordíjat is az Artisjus szedi be, a műsordíjat az 1999. évi LXXVI. tv. („Szjt.”) 80. §-ra hivatkozó 
jogdíjfizetési értesítő tartalmazza. 
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Műsorelosztás (Eht. 188. § 74. pontja szerint): olyan műsorterjesztés, amely során az előfizető, vagy felhasználó elektronikus hírközlő végberendezése 
meghatározott földrajzi helyen csatlakozik a műsorterjesztő átviteli rendszerhez. 

Műsorszórás (Eht. 188. § 75. pontja szerint): olyan műsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális médiaszolgáltatásokat a földfelszínen telepített - 
az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével - rádiófrekvenciát használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő átviteli 
rendszerrel továbbítják az előfizetőhöz vagy felhasználóhoz; műsorszórásnak minősül a digitális műsorszóró hálózat (egyidejűleg több frekvenciát használó, 
több adóval működő hálózat) vagy műsorszóró adó (ugyanazon frekvenciát egyidejűleg, azonos módon használó egy vagy több adó) segítségével végzett 
műsorterjesztés is. 

Műsorterjesztés (Eht. 188. § 77. pontja szerint): az Eht. 188. § 5/a. pontja szerinti bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési 
szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy 
felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a 
műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a műsor Internet 
Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez 
helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, 
vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására 
alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek. 

Nem lakossági előfizető: olyan előfizető, amely nem tartozik a lakossági előfizetők körébe. 

Önálló díjcsomag: csak műsorterjesztés szolgáltatást tartalmazó díjcsomag, ide értve azt az esetet is, ha a Szolgáltató a műsorterjesztés szolgáltatás mellett 
más hírközlési szolgáltatást is nyújt az előfizetőnek, de azt nem csomagárban értékesíti. 

Önállóan előfizethető programcsomag: Olyan programcsomag, amely más programcsomagra való előfizetés nélkül vehető igénybe a Szolgáltatótól. 

Szerzői jogdíj: A műsorterjesztő által a terjesztett műsorban szereplő művek szerzői – közös jogkezelője – részére a művek nyilvánossághoz történő 
egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése engedélyezéséért fizetett díj. 

Szolgáltató: az adatszolgáltatást előíró végzésben/határozatban/felhívásban (értelemszerűen) adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozás. 

Set-top-box: olyan berendezés, amely illesztőként szolgál a TV berendezés és a szolgáltatási végpont között a műsorterjesztés szolgáltatás vételéhez. 

TV szolgáltatás: helyhez kötött televíziós műsorterjesztési szolgáltatás, ahol a műsorterjesztési szolgáltatás megegyezik az Eht. 188. § 77. pontjában 
található műsorterjesztés szolgáltatás meghatározásával. Helyhez kötött műsorterjesztés esetében az előfizető vevőkészüléke helyhez kötött. 

Új belépő: az, aki, a Szolgáltatónál az időszakban kötött önállóan igénybe vehető programcsomagra vonatkozó műsorterjesztés szolgáltatás előfizetői 
szerződést és a szerződést megelőző három hónapban ilyen szerződéssel nem rendelkezett a Szolgáltatónál. 
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Üzemi főállomás: a rendelkezésre állási idő közel 100%-ban működő - elsősorban műsorterjesztési szolgáltatás céljára szolgáló – fejállomás, amely a 
beérkező jeleket (lehet több alállomástól érkező „rész” jelfolyam is) egyetlen közös jelfolyamként az elosztóhálózat felé továbbítja. 

VOD (Video-on-demand): Olyan lekérhető médiaszolgáltatás, amelyben a szolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés 
alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti meg a műsorszámokat. 
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FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

Kitöltési útmutató 

• A kérdőívben általában két időszakra (a 2011. és 2012. évre) kérünk be adatokat, az adat jellegétől függően a teljes évre, vagy az év utolsó napjára 
vonatkozóan. Ettől néhány adatlap tér el, ahol csak egy időpontra vonatkozó adatokat kell megadni. Kérjük, kiemelten figyeljenek a táblázatok 
címében és a kitöltési útmutatóban található időpont vagy időszak megjelölésre, az adatok megfelelő kitöltése érdekében! A teljes évre 
vonatkozó adatok esetén, amennyiben a szolgáltatás indítása, vagy a szolgáltatás megszüntetése miatt tört időszaki értékek állnak rendelkezésre, akkor 
az adott évi értéknek a tört időszaki értéket kell megadni. 

• Az adatlapok és a kitöltési útmutató felhívják a figyelmet arra, hogy milyen mértékegységben kell megadni a vonatkozó adatokat. A mértékegység 
jelölése az adatlapokon és a kitöltési útmutatóban: [mértékegység]. Például: „ezer Ft” egységben kitöltendő kérdőíveket kérjük egész számokkal (tizedes 
jegyek nélkül) kitölteni. Kérjük, az általános kerekítési szabályokat alkalmazza! 

• Az adatlapok, illetve a kitöltési útmutató egyes adatok esetében meghatározzák az adat (táblázat oszlop) értékkészletét, vagyis, hogy milyen (szöveges, 
vagy számszerű) értékek adhatóak meg az adott táblázat oszlopban. Az értékkészlet jelölése az adatlapokon és a kitöltési útmutatóban: a táblázat oszlop 
nevét követő (érték1, érték2, kódtábla, …stb.) felsorolás. Az adatlapok helyes kitöltése érdekében kizárólag a megadott értékkészlet részét képező 
értékeket kérjük a kérdőív kitöltésekor megadni, pontosan a megadott formátumban. 

• Az 5.2. és a kapcsolódó 5.3. adatlapon a műsorterjesztés szolgáltatással párhuzamosan igénybe vett helyhez kötött telefonszolgáltatással, 
valamint helyhez kötött internet szolgáltatással kapcsolatban is kérünk információkat. Felhívjuk a Szolgáltató figyelmét, hogy hasonló szerkezetű 
információkérésre a helyhez kötött szélessávú szolgáltatásokra, valamint a helyhez kötött telefonszolgáltatásokra vonatkozó adatbekérés keretében is sor 
kerül. Ezért, amennyiben a Szolgáltató helyhez kötött internet szolgáltatást és/vagy helyhez kötött telefonszolgáltatást is nyújt, a jelen adatbekérés 
teljesítéséhez szükséges lekérdezéseket és számításokat célszerű oly módon elvégeznie, hogy azok a helyhez kötött szélessávú szolgáltatásokra, 
valamint a helyhez kötött telefonszolgáltatásokra vonatkozó adatszolgáltatást is támogassák. 

• Amennyiben a Szolgáltató az adatlapok kitöltésével kapcsolatban kiegészítő információt, megjegyzést közölne (például a megadott adatok tartalmára 
vonatkozóan stb.) azt kérjük a Kvalitatív kérdések „Az adatlapok kitöltésével kapcsolatos megjegyzések” pontjában tegye meg, az érintett adatlap 
sorszámának megjelölésével. Kérjük, hogy a beadott Excel munkalapokra ne írjanak semmilyen megjegyzést. 

• Az aktuális KSH településlista és település kódok elérhetőek a KSH honlapján (http://www.ksh.hu/apps/cp.hnt2.letoltes). 
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1. A Szolgáltató kommunikációs adatai 

 

A Szolgáltató hatóság által megküldött – a felhívásban is szereplő – egyedi azonosító kódja. „Szolgáltató”: az adatszolgáltatást előíró 
végzésben/határozatban/ felhívásban (értelemszerűen) adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozás. A kódot csak ezen az adatlapon kell megadni 
(automatikusan átíródik a többi adatlapra). 

Szolgáltató kódja: 

A Szolgáltató hatályos cégjegyzékben található hivatalos megnevezése. 

Szolgáltató megnevezése: 

A Szolgáltató hatályos cégjegyzékben található cégjegyzékszáma, vagy az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány száma. 

Szolgáltató cégjegyzékszáma (vállalkozói igazolvány száma): 

Formátum: a cégjegyzékben, igazolványban található formátum. 

Az a postacím, ahová a Szolgáltató a leveleket kéri és minden esetben át is veszi. Elemei: irányítószám, város, cím vagy postafiók. 

Szolgáltató postacíme: 

Akkor kell kitölteni, ha a Szolgáltató a műsorterjesztés szolgáltatást 2010.12.31. után indította. Formátum: ÉÉÉÉHHNN. 

Szolgáltatás indítás dátuma: 

A kérdőív kitöltését érdemben végző felelős személy neve. Azon természetes személy neve, aki a kérdőív kitöltésében operatív és felelős módon részt vesz, 
és szükség esetén a Szolgáltató képviseletében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal az adatok tekintetében érdemben együtt tud működni. 

Kitöltő neve: 
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A kitöltő közvetlenül elérhető mobil vagy vezetékes telefonszáma, amin keresztül munkaidőben közvetlenül elérhető. Formátum: Budapest: 061xxxxxxx, 
vidék: 06kkxxxxxx, mobil: 06kkxxxxxxx (ahol kk a körzetszám és x egy számot takar 0-9-ig). 

Kitöltő telefonszáma: 

A kitöltő e-mail címe a Szolgáltatónál. 

Kitöltő e-mail címe: 

A kitöltő közvetlen felettesének, vagy a cégen belül annak a felettesnek a neve, aki a kitöltésért felel. 

Vezető neve: 

A felelős vezető beosztása a Szolgáltatónál. 

Vezető beosztása: 

A megadott vezető mobil vagy vezetékes telefonszáma, amin keresztül munkaidőben közvetlenül elérhető. Formátum: Budapest: 061xxxxxxx, vidék: 
06kkxxxxxx, mobil: 06kkxxxxxxx (ahol kk a körzetszám és x számot takar 0-9–ig). 

Vezető telefonszáma: 

A vezető e-mail címe a Szolgáltatónál. 

Vezető e-mail címe: 

A jelszolgáltatás módjának megfelelően végzett műsorterjesztéshez tartozó adatmezőbe (mezőkbe) a szolgáltatási időszak végi időpont megadásával jelölje 
be, ha az adott jelszolgáltatás mód szerint 2011. január 31. és 2012. december 31. közötti időszakban nyújtott ezen jelszolgáltatási mód szerinti előfizetéses 
műsorterjesztés szolgáltatást. Besorolási típusok: 

Kérjük - a szolgáltatási időszak végének megadásával - jelölje be, hogy melyik jelszolgáltatások vonatkozásában töltötte ki az adatlapot: 

• Analóg KTV 
• DVB-C 
• Docsis IPTV 
• Egyéb IPTV 
• DTH 
• Előfizetéses DVB-T 
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• Mikro 
Időpont megadása: 

 

Adott jelszolgáltatási mód esetén, ha a kitöltés 2012. december 31-i állapotra vonatkozik, akkor a ’20121231’ értéket kell beírni (idézőjelek 
nélkül), ha az adott jelszolgáltatási mód szerinti előfizetéses műsorterjesztés szolgáltatást 2011. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban 
megszűnt, akkor az adott jelszolgáltatás mód szerinti előfizetéses műsorterjesztés szolgáltatás megszüntetésének dátumát kell megadni, ÉÉÉÉHHNN 
formátumban. Ha adott jelszolgáltatási mód szerint nem nyújtott előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatást a 2011. január 1. és 2012. december 31. közötti 
időszakban, akkor abba a mezőbe ne írjon be semmit. 
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Szolgáltató kód Minta01

Időszak
Szolgáltatás típusok kódja
(mellékelt 1. Kódtáblázat 

alapján)

Set-top-box és kártyaadapter bérbeadásából 
származó kiskereskedelmi nettó árbevétel

Set-top-box és kártyaadapter előfizetőknek való 
értékesítéséből származó kiskereskedelmi nettó 

árbevétel

 VOD szolgáltatás nyújtásából származó 
kiskereskedelmi nettó árbevétel

(2011, 2012) (kód) [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]

Műsorterjesztés szolgáltatás
2.1.1. Kiskereskedelmi tevékenységből származó nettó árbevétel

2.1.1. Kiskereskedelmi tevékenységből származó nettó árbevétel 

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

Ebben az oszlopban az 1. Kódtáblázatban szereplő technológiák (szolgáltatás típusok) kódját kell feltüntetni a műsorterjesztés szolgáltatás nyújtására 
alkalmazott technológiai megoldás(ok)nak megfelelően.  

Szolgáltatás típusok: 

• Egy adatsorban csak egy kódérték szerepelhet. Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott műsorterjesztés szolgáltatás több szolgáltatás típus szerint is 
történik (például analóg kábeltévé szolgáltatást és DVB-C szabvány szerinti digitális kábeltévé szolgáltatást is nyújt), akkor a különböző módon 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan a kódtáblázatnak megfelelően (A1-A9) külön soron kell az árbevételt megadni. 

A szolgáltató által az előfizetők részére kihelyezett set-top-boxok és kártyaadapterek bérleti, illetve előfizetési díjából származó nettó árbevétel megadása 
időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban [ezer Ft]. 

Set-top-box és kártyaadapter bérbeadásából származó kiskereskedelmi nettó árbevétel [ezer Ft]: 

(Megjegyzés: A berendezések nem kerülnek az előfizető tulajdonába.) 

(A set-top-box meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Set-top-box és kártyaadapter előfizetőknek való értékesítéséből származó kiskereskedelmi nettó árbevétel [ezer Ft]: 
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A szolgáltató által az előfizetői részére értékesített set-top-boxok és kártyaadapterek értékesítéséből származó nettó árbevétel megadása időszak és a 
szolgáltatások típusa szerinti bontásban [ezer Ft]. 

(Megjegyzés: A berendezések az előfizető tulajdonába kerülnek.) 

(A set-top-box meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Lekérhető médiaszolgáltatás díjaiból származó nettó árbevétel időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban [ezer Ft]. 

VOD szolgáltatás nyújtásából származó kiskereskedelmi nettó árbevétel [ezer Ft]: 

(A VOD meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

1. Kódtáblázat a 2.1.1. adatlap Szolgáltatás típusok kódja oszlophoz: 
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Szolgáltató kód Minta01

Időszak Más műsorterjesztők számára nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásból származó nettó árbevétel 

Médiaszolgáltatóktól a műsor előfizetőkkel való 
megismertetésért, illetve elérhetővé tételéért beszedett 
marketing vagy más hasonló díjakból származó nettó 

árbevétel (Dtv. 37.§ (4) b))

Médiaszolgáltatóktól az átviteli rendszer, illetve az 
előfizetői szolgáltatás működtetése ellenértékeként 

beszedett díjból származó nettó árbevétel (Dtv. 37.§ (4) 
c))

(2011, 2012) [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]

Műsorterjesztés szolgáltatás
2.1.2. Nagykereskedelmi szolgáltatásokból származó nettó árbevétel

2.1.2. Nagykereskedelmi szolgáltatásokból származó nettó árbevétel 

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül.  Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

Minden olyan nettó tárgyévi árbevétel, amely az adatszolgáltatásra kötelezett által más műsorterjesztők részére nyújtott nagykereskedelmi műsorterjesztési 
szolgáltatásából származik mindkét időszakra megadva[ezer Ft]. 

Más műsorterjesztők számára nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatásból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Megjegyzés: Ilyen szolgáltatás például a Magyar Telekom ISP branded IPTV szolgáltatása. 

A Dtv. 37. § (4) b) pontja szerint elkülönítetten nyilvántartott nettó nagykereskedelmi árbevétel mindkét időszakra megadva [ezer Ft]. 

Médiaszolgáltatóktól a műsor előfizetőkkel való megismertetésért, illetve elérhetővé tételéért beszedett marketing vagy más hasonló díjakból származó nettó 
árbevétel (Dtv. 37.§ (4) b)) [ezer Ft]: 

A Dtv. 37. § (4) c) pontja szerint elkülönítetten nyilvántartott nettó nagykereskedelmi árbevétel mindkét időszakra megadva [ezer Ft]. 

Médiaszolgáltatóktól az átviteli rendszer, illetve az előfizetői szolgáltatás működtetése ellenértékeként beszedett díjból származó nettó árbevétel (Dtv. 37.§ (4) 
c)) [ezer Ft]: 
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Szolgáltató kód Minta01

Időszak
Szolgáltatás típusok kódja
(mellékelt 1. Kódtáblázat 

alapján)
Műsordíjjal kapcsolatos ráfordítás Szerzői jogdíjjal kapcsolatos ráfordítás

(2011, 2012) (kód)  [ezer Ft]  [ezer Ft]

Műsorterjesztés szolgáltatás
2.2. MŰSORDÍJJAL és JOGDÍJJAL kapcsolatos ráfordítások

2.2. MŰSORDÍJJAL és JOGDÍJJAL kapcsolatos ráfordítások 

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül.  Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

Ebben az oszlopban az 1. Kódtáblázatban szereplő technológiák kódját kell feltüntetni a műsorterjesztés szolgáltatás nyújtására alkalmazott technológiai 
megoldás(ok)nak megfelelően.  

Szolgáltatás típusok: 

• Egy adatsorban csak egy kódérték szerepelhet. Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott műsorterjesztés szolgáltatás több szolgáltatás típus szerint is 
történik (például analóg kábeltévé szolgáltatást és DVB-C szabvány szerinti digitális kábeltévé szolgáltatást is nyújt), akkor a különböző módon 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan a kódtáblázatnak megfelelően (A1-A9) külön soron kell a ráfordítást megadni. 

A műsorterjesztő által a médiaszolgáltatónak, annak műsora terjesztéséért fizetett nettó díjakkal kapcsolatos ráfordítás időszak és a szolgáltatások típusa 
szerinti bontásban [ezer Ft]. 

Műsordíjjal kapcsolatos ráfordítás [ezer Ft]:  

(A műsordíj meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Szerzői jogdíjjal kapcsolatos ráfordítás [ezer Ft]: 
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A műsorterjesztő által a terjesztett műsorban szereplő művek szerzői – közös jogkezelője (pl Artisjus) – részére a művek nyilvánossághoz történő egyidejű, 
változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése engedélyezéséért fizetett díjakkal kapcsolatos ráfordítás időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban 
[ezer Ft]. 
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3. Digitális szolgáltatás 

Szolgáltató kód Minta01

Összesen
Ebből: Hálózati védelemmel 

ellátott set-top-boxok száma

(2011, 2012) (kód) [db] [db] [db] [db] [db]

Műsorterjesztés szolgáltatás

Digitális műsorok vételére alkalmas Set-top-
boxszal, vagy kártyaadapterrel 

térítésmentesen, vagy bérleti díj ellenében 
ellátott előfizetők száma az időszak végén

Szolgáltató által  térítésmentesen, vagy 
bérleti díj ellenében kihelyezett, digitális 

műsorok vételére alkalmas set-top-boxok 
és kártyaadapterek száma az időszak 

végén

VOD szolgáltatást 
igénybevevő 

előfizetők száma

Értékesített set-top-boxok és kártyaadapterek 
száma

3. Digitális szolgáltatás

Időszak
Szolgáltatás típusok kódja
(mellékelt 1. Kódtáblázat 

alapján)

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül.  Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

Ebben az oszlopban az 1. Kódtáblázatban szereplő technológiák kódját kell feltüntetni a műsorterjesztés szolgáltatás nyújtására alkalmazott technológiai 
megoldás(ok)nak megfelelően.  

Szolgáltatás típusok: 

• Egy adatsorban csak egy kódérték szerepelhet. Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott műsorterjesztés szolgáltatás több szolgáltatás típus szerint is 
történik (például analóg kábeltévé szolgáltatást és DVB-C szabvány szerinti digitális kábeltévé szolgáltatást is nyújt), akkor a különböző módon 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan a kódtáblázatnak megfelelően (A1-A9) külön soron kell az adatokat megadni. 

Azoknak az előfizetőknek a száma az időszak végén (dec. 31.), akik részére a szolgáltató (vagy képviselője) - térítésmentesen, vagy bérleti díj ellenében - a 
digitális műsorok vételére alkalmas Set-top-boxot vagy kártyaadaptert helyezett ki mindkét időszakra szolgáltatások típusa szerinti bontásban [db]. 

Digitális műsorok vételére alkalmas Set-top-boxszal, vagy kártyaadapterrel térítésmentesen, vagy bérleti díj ellenében ellátott előfizetők száma az időszak 
végén [db]: 

(A set-top-box és a kártyaadapter meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Szolgáltató által térítésmentesen, vagy bérleti díj ellenében kihelyezett, digitális műsorok vételére alkalmas set-top-boxok és kártyaadapterek száma [db]: 
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Az előfizetőknél a Szolgáltató (vagy képviselője által) térítésmentesen, vagy bérleti díj ellenében kihelyezett, digitális műsorok vételére alkalmas set-top-boxok 
és dekóderkártyák száma az időszak végén (dec. 31.) mindkét időszakra szolgáltatások típusa szerinti bontásban [db]. 

(A set-top-box és a kártyaadapter meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

A Szolgáltató által saját előfizetői részére a digitális műsorterjesztés szolgáltatás vételéhez szükséges, az előfizetőknek értékesített set-top-boxok és 
kártyaadapterek száma időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban [db]. 

Értékesített set-top-boxok és kártyaadapterek száma összesen [db]: 

(A set-top-box és a kártyaadapter meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

A Szolgáltató által értékesített, hálózati védelemmel ellátott set-top-boxok száma időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban [db]. 

Értékesített set-top-boxok és kártyaadapterek számából a hálózati védelemmel ellátott set-top-boxok száma [db]: 

(A set-top-box és a hálózati védelemmel ellátott set-top-box meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

A Szolgáltató által nyújtott igény szerinti video szolgáltatást (VOD) az időszakban legalább egyszer igénybevevő előfizetők száma időszak és a szolgáltatások 
típusa szerinti bontásban [db]. 

VOD szolgáltatást igénybevevő előfizetők száma [db]: 

(A VOD meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 
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Műsorterjesztés szolgáltatás
Szolgáltató kód Minta01

Ha a szolgáltató nem 
tulajdonosa a fejállomásnak

Ha a Szolgáltató nem 
üzemelteti a fejállomást

IPTV 
fejállomás 

DTH 
feladóállomás 

Analóg KTV 
fejállomás 

DVB-C 
fejállommás 

HDTV Adatátvitel 
(internet, voip)  Analóg Digitális

(Igen, Nem) (Igen, Nem) (Igen, Nem) (Igen, Nem) (Igen, Nem) (Igen, Nem) [db] [db]

4.1. Fejállomás (2012. december 31-i állapot szerint)

Ország Település név (irányítószám, utca hsz.) Tulajdonos neve Üzemeltető neve

Fejállomás 
(feladóállomás) 

azonosító
(F001 ... F999-ig 
terjedő kódszám)

Saját tulajdonú vagy üzemeltetésű fejállomás, feladóállomás esetén  Csatornák számaFejállomás, feladóállomás helye

Település 
KSH kód

4.1. Fejállomás (2012. december 31-i állapot szerint) 

 
Az adatokat a Koax-HFC hálózatokon nyújtott analóg és digitális, valamint az egyéb hálózaton nyújtott IPTV és DTH műsorterjesztés esetén kell 
kitölteni. 

A szolgáltató kezelésében (üzemeltetésében) lévő, valamint a hálózatainak ellátását biztosító fejállomások azonosítására szolgáló adatoszlop. A karakteres 
kód képzése: a sorszám elé tett „F” betű +001...999-ig terjedő három helyi értéken ábrázolt szám [F001, F002, F011, F999]. Amennyiben egy településen a 
szolgáltató több fejállomással rendelkezik, az egyes fejállomásokat azonosítással külön sorban kell megadni. 

Fejállomás (feladóállomás) azonosító:  

Minden - a fejállomás típusa szerint földrajzilag elkülönülő - fejállomás vagy feladóállomás pontos címének megadása. 

Fejállomás (feladóállomás) helye:  

Az adott ország megnevezése, Magyarország esetén HUN. 

Ország: 

Magyarországi településnév, településrész bontás nélkül, de budapesti kerületek szerinti bontásban. (A településrészek adatait a megfelelő településre kell 
összegezni.) A települések nevét a KSH település állomány szerinti megnevezéssel kell szerepeltetni, a budapesti kerületeket arab számozással kérjük 
megadni (Budapest 1, Budapest 2, … Budapest 23). 

Település név: 

A település adatszolgáltatáskor érvényes 5 jegyű KSH kódja. 

Település KSH kód: 
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A fejállomás vagy feladóállomás fizikai címének irányítószám, utca és házszám adatai. 

Fejállomás, feladóállomás helye (irányítószám,utca, hsz.): 

A szolgáltatónak minden olyan fejállomást fel kell tüntetni, amely üzemeltetésében, tulajdonában van, illetve a szolgáltatási területének ellátását szolgálja. 
Lehetséges előfordulások: 

Saját tulajdonú vagy üzemeltetésű fejállomás (feladóállomás) esetén: 

o A szolgáltató tulajdonában van a fejállomás, és az üzemeltetési feladatokat is ellátja.  

o A szolgáltató tulajdonában van a fejállomás, de az üzemeltetést (karbantartást) más végzi. 

o Nem a szolgáltató tulajdonában van a fejállomás, de az üzemeltetést a szolgáltató végzi. 

o Nem a szolgáltató tulajdonában van a fejállomás, és az üzemeltetést is más végzi. Ebben az esetben a fejállomási jelek bérléséről 
beszélhetünk. Ilyen esetben az „Saját tulajdonú vagy üzemeltetésű fejállomás, feladóállomás esetén részben lévő oszlopokat csak az igénybe 
vett szolgáltatás alapján rendelkezésre álló információ mértékéig kell kitölteni. 

Attól függően, hogy a fejállomás alkalmas-e IPTV szolgáltatás nyújtására. az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

IPTV fejállomás (Igen, Nem): 

Attól függően, hogy a megadott címen DTH feladóállomás működik, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

DTH feladóállomás (Igen, Nem):  

Attól függően, hogy a fejállomáson a műsorterjesztés a hagyományos (AM-VSB) analóg modulációs eljárással (is) kerül továbbításra, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ 
választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Analóg KTV fejállomás (Igen, Nem):  

Attól függően, hogy a műsorterjesztés legalább egy műsorcsatornán, digitális tömörítési eljárással kódolt formában DVB-C (analóg hordozófrekvencia, 
64QAM moduláció) kerül megvalósításra, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

DVB-C (Igen, Nem):  

Attól függően, hogy a fejállomást használja-e a Szolgáltató HDTV műsorjel továbbítására, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül)  

HDTV (Igen, Nem): 
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Megjegyzés: Nem az elvi képességet kell megadni! Az adatoszlopba csak akkor szerepelhet az ’Igen’, ha a fejállomás kimenetén (legalább egy) HDTV 
felbontású csatorna jele összegzésre kerül. 

Attól függően, hogy a fejállomáson van - az adatátviteli forgalom lebonyolítására szolgáló – központi berendezés (pld. CMTS), az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ 
kell megadni (idézőjelek nélkül).  

Adatátvitel (Internet, VOIP) (Igen, Nem):  

Az analóg modulációs eljárással továbbított műsorok száma [db]. 

Analóg csatornák száma [db]: 

A digitális modulációs eljárással továbbított műsorok száma. Digitális csatorna alatt a felhasznált analóg sávszélességtől független (SDTV vagy HDTV) 
csatornák számát kell megadni [db].  

Digitális csatornák száma [db]: 

Megjegyzés:Az analóg és digitális csatornák számának megadásakor csak azokat a csatornákat kell megadni, amelyeken műsorelosztás is történik 
(csatornahelyeket nem).  

Tulajdonosi jogosítványokkal rendelkező személy vagy vállalkozás megnevezése. A tulajdonos, szolgáltató, üzemeltető három különböző személy vagy 
vállalkozás lehet. Csak abban az esetben kötelező megadni, ha a szolgáltató nem tulajdonosa a fejállomásnak, illetve a feladóállomásnak. 

Fejállomás vagy feladóállomás tulajdonosának a neve: 

A fejállomás vagy feladóállomás működtetője. Csak abban az esetben kötelező megadni, ha a szolgáltató nem üzemeltetője a fejállomásnak, illetve a 
feladóállomásnak. 

Fejállomás vagy feladóállomás üzemeltetőjének a neve: 
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Szolgáltató kód Minta01

Ha a Szolgáltató 
nem tulajdonosa a 

hálózatnak

Ha a szolgáltató 
nem 

üzemeltetője a 
hálózatnak

 (Igen, Nem) [db] [db] [db] (Igen, Nem) (Igen, Nem) [MHz]

A hálózattal lefedett 
háztartások száma 
(lefedett>=kiépített!)

Analóg 
sávszélesség 

A hálózatban 
alkalmaz optikai 

kábelt?

Tulajdonos neve Üzemeltető neve 

Település KSH 
kód

Műsorterjesztés szolgáltatás

Visszirányú 
átvitelre is 
alkalmas 
kiépített 

hozzáférési 
pontok száma

Digitális 
lefedettség 

mértéke

Van-e internet 
szolgáltatás a 

hálózaton? 

Ha van: 
Internet-

szolgáltató 
neve

Van-e telefon-
szolgáltatás a 

hálózaton? 

Ha van: 
Telefon-

szolgáltató 
neve

Hálózat-azonosító 
(H001 ... H999-ig 
terjedő kódszám)

Fejállomás 
azonosító (4.1. sz. 

adatlapon 
szereplő üzemi 

főállomás)

Település név
Kiépített 

hozzáférési 
pontok száma

4.2. KOAX-HFC települési hálózat műszaki felépítése (2012. december 31-i állapot szerint) 

4.2. KOAX-HFC települési hálózat műszaki felépítése (2012. december 31-i állapot szerint) 

 
Az adatokat csak a Koax-HFC hálózatok esetében kell kitölteni. A vizsgálat célja a településeken belüli hálózatok – körzethálózati kapcsolat esetén – 
hálózatrészek műszaki állapotának felmérése. 

A szolgáltató települési, településrészi hálózatának azonosítására szolgáló egyedi képzésű kód. Képzése: a sorszám elé tett „H” betű +001...999-ig terjedő 
karakteres sorszám [H001, H002,… H023, …H999]. 

Hálózat-azonosító: 

A 4.1. sz. adatlapon feltüntetett – a szolgáltatási területet ellátó – üzemi főállomás kódja. Minden hálózatnak – legyen az üzemi vagy körzethálózati (több 
települést magába foglaló) – csak egyetlen közös üzemi főállomása lehet. Ha ez nem így van, akkor a településen lévő hálózatot külön azonosítóval kell 
ellátni. 

Fejállomás azonosító: 

(Az üzemi főállomás meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Magyarországi településnév, településrész bontás nélkül, de budapesti kerületek szerinti bontásban. (A településrészek adatait a megfelelő településre kell 
összegezni.) A települések nevét a KSH település állomány szerinti megnevezéssel kell szerepeltetni, a budapesti kerületeket arab számozással kérjük 
megadni (Budapest 1, Budapest 2, … Budapest 23). 

Település név: 

A település adatszolgáltatáskor érvényes 5 jegyű KSH kódja. 

Település KSH kód: 

A hálózatban alkalmaz optikai kábelt? (Igen, Nem): 
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Attól függően, hogy a koax-HFC hálózatban alkalmaz-e optikai kábelt, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

A koax-HFC hálózatok házhálózat végpontjainak a száma. A hozzáférési pontok száma nem feltétlenül azonos az előfizetők számával. Kiépítésnek minősül a 
csillagponti elosztóig vezettet kábel és a kerti beállás is [db]. 

Kiépített hozzáférési pontok száma [db]: 

Megjegyzés: A Kiépített hozzáférések száma nagyobb, vagy egyenlő, mint az előfizetők száma) 

A koax-HFC hálózatok törzshálózati nyomvonala által lefedett háztartások száma [db]. 

A hálózattal lefedett háztartások száma [db]: 

(Megjegyzés: a hálózattal lefedett háztartások száma nagyobb vagy egyenlő, mint a kiépített hozzáférési pontok száma) 

A koax-HFC hálózatok esetében a kétirányú kommunikációs lehetőségekkel is rendelkező (visszirányú panel) kiépített végpontok száma [db]. 

Visszirányú átvitelre is alkalmas kiépített hozzáférési pontok száma [db]: 

(Megjegyzés: A kiépített hozzáférési pontok száma nagyobb, vagy egyenlő, mint a visszirányú átvitelre is alkalmas kiépített hozzáférési pontok száma.) 

A törzshálózati lefedettség %-os megadása digitális műsorjeleket is továbbító hálózatokon (Az értéknek 0 és 1 közötti számnak kell lennie. pld.=50% 
esetében ’0,5’-öt kell feltüntetni az idézőjelek nélkül). 

Digitális lefedettség mértéke: 

Attól függően, hogy a hálózaton igénybe vesznek-e internet szolgáltatást, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Van-e internet szolgáltatás a hálózaton? (Igen, Nem): 

Az internet szolgáltatás nyújtását végző szolgáltató megnevezése (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző kérdésre ’Igen’ választ adott). 

Ha van: internet szolgáltató neve: 

Attól függően, hogy a hálózaton igénybe vesznek-e helyhez kötött telefonszolgáltatást, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Van-e telefonszolgáltatás a hálózaton (Igen, Nem): 

Telefonszolgáltató neve: 
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A helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtását végző szolgáltató megnevezése. (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző kérdésre ’Igen’ választ 
adott). 

A koax-HFC hálózatok analóg jelátviteli sávszélessége (a felső határfrekvencia értéke MHz-ben megadva), [MHz] 

Analóg sávszélesség [MHz]: 

A koax-HFC hálózatok tulajdonosának megnevezése. Csak abban az esetben kötelező megadni, ha a Szolgáltató nem tulajdonosa a hálózatnak. 

Hálózat tulajdonosa: 

A koax-HFC hálózatok tulajdonosának megnevezése. Csak abban az esetben kötelező megadni, ha a Szolgáltató nem üzemeltetője a hálózatnak. 

Hálózat üzemeltetője: 
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Szolgáltató kód Minta01

Időszak

Szolgáltatás típusok 
kódja

(mellékelt 1. 
Kódtáblázat alapján)

Új előfizetők száma 
szolgáltatás típusonként

Új belépők száma 
szolgáltatás típusonként

Lemorzsolódás szolgáltatás 
típusonként

Tényleges kilépők száma szolgáltatás 
típusonként

(2011, 2012) (kód) [db] [db] [db] [db]

Műsorterjesztés szolgáltatás
5.1. Műsorterjesztés szolgáltatásra előfizetők számának változása szolgáltatás típusonként

5.1. Műsorterjesztés szolgáltatásra előfizetők számának változása szolgáltatás típusonként 

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül).  

Időszak (2011, 2012): 

Ebben az oszlopban az 1. Kódtáblázatban szereplő technológiák kódját kell feltüntetni a műsorterjesztés szolgáltatás nyújtására alkalmazott technológiai 
megoldás(ok)nak megfelelően.  

Szolgáltatás típusok: 

• Egy adatsorban csak egy kódérték szerepelhet. Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott műsorterjesztés szolgáltatás több szolgáltatás típus szerint is 
történik (például analóg kábeltévé szolgáltatást és DVB-C szabvány szerinti digitális kábeltévé szolgáltatást is nyújt), akkor a különböző módon 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan a kódtáblázatnak megfelelően (A1-A9) külön soron kell az adatokat megadni. 

Azon előfizetők száma, akik az adott műsorterjesztési technológián nyújtott, önállóan igénybe vehető programcsomagra vonatkozóan az adott időszakban 
kötöttek előfizetői szerződést és a szerződést megelőző három hónapban ugyanezen műsorterjesztési platformon ilyen szerződéssel nem rendelkeztek a 
Szolgáltatónál időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban [db].  

Új előfizetők száma szolgáltatás típusonként [db]: 

Azon előfizetők száma, akik az adott műsorterjesztési technológián nyújtott, önállóan igénybe vehető programcsomagra vonatkozóan az adott időszakban 
kötöttek előfizetői szerződést és a szerződést megelőző három hónapban a Szolgáltatónál műsorterjesztés szolgáltatásra való előfizetéssel nem rendelkeztek 
időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban [db]. 

Új belépők száma szolgáltatás típusonként [db]: 
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(Az új belépők meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Példa az új előfizetők és új belépők feltüntetésére: Ha a Szolgáltató Analóg KTV és DVB-C szolgáltatás típusú szolgáltatást is nyújt, és 2011-ben 100 db 
DVB-C típusú önállóan igénybe vehető programcsomagra kötöttek nála előfizetői szerződést, ebből 25-en olyanok, akik a szerződés megkötése előtti három 
hónapban Analóg KTV szolgáltatás típusú önállóan előfizethető programcsomagra szóló előfizetéssel rendelkeztek a szolgáltatónál, 30-an olyanok, akik DVB-
C szolgáltatás típusú, az időszakban újonnan megkötött előfizetéstől eltérő önállóan előfizethető programcsomaggal rendelkeztek (DVB-C szolgáltatás 
esetében programcsomagot váltottak), akkor az Időszak oszlopban 2011-et, a Szolgáltatás típusok oszlopban A2 értéket feltüntetve az Új előfizetők száma 
oszlopba 70-et (100-30) kell beírni, az Új belépők oszlopba pedig 45-öt (100-30-25). 

Megjegyzés: Ugyanazon ügyfél az időszakban akár kétszer is új belépő lehet. Például, ha valaki akinek az azt megelőző három hónapban nem volt 
műsorterjesztés szolgáltatásra előfizetése a Szolgáltatónál 2011. január 1-étől előfizet egy Analóg KTV szolgáltatásra, majd ezt február 1-ével felmondja, 
majd ezt követően június 1-én ismét előfizet Analóg KTV szolgáltatásra, akkor ez 2 db-nak kell feltüntetni mind az új előfizetők, mind pedig az új belépők 
oszlopban az adott időszakban A1 szolgáltatás típus sorban. 

Azon előfizetők száma, akik az időszak során az adott műsorterjesztési platformon az önállóan nyújtott programcsomagra való előfizetést bármilyen okból 
megszüntették és az időszak hátralévő részében ugyanezen műsorterjesztési platformon az önállóan nyújtott programcsomagra vonatkozóan nem kötöttek új 
szerződést időszak és a szolgáltatások típusa szerinti bontásban [db]. 

Lemorzsolódás szolgáltatás típusonként [db]: 

A lemorzsolódás értékeket pozitív számként kell feltüntetni. 

Azon előfizetők száma, akik az adott műsorterjesztési technológián a Szolgáltatónál az önállóan nyújtott programcsomagra való előfizetést bármilyen okból 
megszüntették és az időszak hátralévő részében önállóan nyújtott programcsomagra vonatkozóan nem kötöttek új szerződést időszak és a szolgáltatások 
típusa szerinti bontásban [db]. 

Tényleges kilépők száma szolgáltatás típusonként [db]: 

A kilépők száma értékeket pozitív számként kell feltüntetni. 

(Megjegyzés: Azokat az előfizetőket, amelyek a meglévő előfizetésüket csomagváltás miatt mondják fel, nem kell ebben az oszlopban feltüntetni.)  
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Szolgáltató kód Minta01

Időszak Település név
Település
KSH kód

Szolgáltatás típusok kódja
(mellékelt 1. Kódtáblázat 

alapján)

Szolgáltatások párhuzamos 
igénybevételének kombinációi

(mellékelt 2. Kódtáblázat alapján)

Előfizetők száma az 
időszak végén

 Előfizetési és egyszeri díjakból 
származó nettó árbevétel

Előfizetési és egyszeri díjakból származó 
árbevételből a műsorterjesztés 

szolgáltatásra jutó rész 

(2011, 2012) (kód) (kód)  [db]  [ezer Ft]  [ezer Ft]

Műsorterjesztés szolgáltatás
5.2. Összesített előfizetőszám és árbevétel adatok

5.2. Összesített előfizetőszám és árbevétel adatok 

 
Amennyiben a Szolgáltatónak valamely időszakban volt olyan, a műsorterjesztés szolgáltatás mellett egyéb szolgáltatást (helyhez kötött internet 
és/vagy helyhez kötött telefon és/vagy mobilinternet és/vagy mobiltelefon) is tartalmazó díjcsomag előfizetési és egyszeri díjaiból származó nettó 
árbevétele, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató számlázási rendszeréből kinyerhető adatok alapján nem állapítható meg, hogy a díjcsomag 
árbevételéből mennyi a csomagban foglalt egyes szolgáltatásokra jutó árbevétel, akkor először töltse ki a 5.3. adatlapot. Ezt követően folytassa a 
jelen adatlap kitöltését. 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

Magyarországi településnév, településrész bontás nélkül, de budapesti kerületek szerinti bontásban. (A településrészek adatait a megfelelő településre kell 
összegezni.) A települések nevét a KSH település állomány szerinti megnevezéssel kell szerepeltetni, a budapesti kerületeket arab számozással kérjük 
megadni (Budapest 1, Budapest 2, … Budapest 23). 

Település név: 

A település adatszolgáltatáskor érvényes 5 jegyű KSH kódja. 

Település KSH kód: 

Ebben az oszlopban az 1. Kódtáblázatban szereplő technológiák kódját kell feltüntetni a műsorterjesztés szolgáltatás nyújtására alkalmazott technológiai 
megoldás(ok)nak megfelelően.  

Szolgáltatás típusok: 
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• Egy adatsorban csak egy kódérték szerepelhet. Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott műsorterjesztés szolgáltatás több szolgáltatás típus szerint is 
történik (például analóg kábeltévé szolgáltatást és DVB-C szabvány szerinti digitális kábeltévé szolgáltatást is nyújt), akkor a különböző módon 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan a kódtáblázatnak megfelelően (A1-A9) külön soron kell az adatokat megadni. 

A szolgáltatás kombinációkat az 1. Kódtáblázat kategóriáit alkalmazva kell megadni.  

Szolgáltatások párhuzamos igénybevételének kombinációi: 

• A szolgáltatáskombinációk meghatározása kizárólag az előfizetők által a Szolgáltatótól igénybevett szolgáltatások körén alapul, az 
igénybevétel egyéb jellemzőitől függetlenül. (A besorolás szempontjából nincs jelentősége például, hogy a több szolgáltatás igénybevételéhez 
kapcsolódik-e kedvezmény; az előfizető a szolgáltatásokat egy, vagy több szerződés keretében veszi-e igénybe; egy, vagy több számlát kap-e; egy-
vagy több előfizetői azonosítóval rendelkezik-e stb.) 

• A szolgáltatáskombinációk besorolásánál csak a helyhez kötött szolgáltatásokat kell figyelembe venni. A besorolás szempontjából nincs 
jelentősége annak, hogy a szolgáltatások párhuzamos igénybevétele kiterjed-e mobilinternet és/vagy mobiltelefon szolgáltatásokra.  

Előfizetők száma az időszak utolsó napján (2011., illetve 2012. december. 31-én), időszak, település, szolgáltatás típus, szolgáltatás igénybevételi 
kombináció szerinti bontásban [db]. 

Előfizetők száma az időszak végén [db]: 

A „Szolgáltatások párhuzamos igénybevételének kombinációi” oszlopban megadott szolgáltatáskombinációban foglalt szolgáltatások adott időszakra 
vonatkozó együttes, előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevételét kell ebben az oszlopban megadni, időszak, település, szolgáltatás típus, 
szolgáltatás igénybevételi kombináció szerinti bontásban [ezer Ft].  

Előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Például: műsorterjesztés + helyhez kötött internet kombináció esetén (B3-as kód a lenti 2. Kódtáblázatban) a párhuzamosan igénybe vett műsorterjesztés és 
a helyhez kötött internet szolgáltatásból származó bevételt kell szerepeltetni. 

(Az „Előfizetési díj” és az „Egyszeri díj” meghatározását lásd a Fogalmak részben.)  

Amennyiben a Szolgáltatónak valamely időszakban volt olyan díjcsomag(ok)ból származó előfizetési és egyszeri díj árbevétele, amely(ek) mobil 
szolgáltatásokat (mobil telefon és/vagy mobil internet) is tartalmaznak, és a Szolgáltató számlázási rendszerének adatai alapján a 
díjcsomag(ok)ban foglalt helyhez kötött szolgáltatások bevétele nem különíthető el, akkor e díjcsomag(ok) árbevételéből a következőképpen kell 
meghatározni a helyhez kötött szolgáltatások árbevételét: 
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• Az érintett díjcsomagokra vonatkozóan a Szolgáltató által legyűjtött (az 5.2 adatlapnak megfelelően időszak, település, szolgáltatás típus szerinti 
bontású) előfizetési és egyszeri díj nettó árbevétel adatokat meg kell szorozni az 5.3. adatlap "Díjcsomagban a helyhez kötött szolgáltatások aránya" 
oszlopában a megfelelő díjcsomagokra és időszakra vonatkozóan kiszámított arányszámokkal. 

• Az így kapott nettó árbevétel adatokat kell az érintett díjcsomagok vonatkozásában az „Előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevétel” 
oszlopban figyelembe venni, oly módon, hogy a fentiekben leírt arányosítással kapott árbevételt hozzá kell adni az arányosítást nem igénylő 
árbevételhez (az adatlap szerkezetének megfelelően természetesen időszak, település, szolgáltatás típus szerinti bontású árbevétel adatokat kell 
összeadni) és az így kapott bevételt kell az „Előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevétel” oszlopban feltüntetni. 

A „Szolgáltatások párhuzamos igénybevételének kombinációi” oszlopban megadott szolgáltatáskombinációban foglalt műsorterjesztés szolgáltatás adott 
időszakra vonatkozó előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevételét kell ebben az oszlopban megadni, időszak, település, szolgáltatás típus, 
szolgáltatás igénybevételi kombináció szerinti bontásban [ezer Ft]. 

Előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevételből a műsorterjesztés szolgáltatásra jutó rész [ezer Ft]: 

(Az „Előfizetési díj” és az „Egyszeri díj” meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Amennyiben a Szolgáltatónak valamely időszakban volt olyan díjcsomag(ok)ból származó előfizetési és egyszeri díj árbevétele, amely(ek) esetében 
a Szolgáltató számlázási rendszerének adatai alapján nem állapítható meg, hogy a díjcsomag(ok) nettó árbevételéből mennyi volt a 
műsorterjesztés szolgáltatásra jutó árbevétel, akkor ezen díjcsomag(ok) árbevételéből a következőképpen kell meghatározni a műsorterjesztés 
szolgáltatás árbevételét: 

• Az érintett díjcsomagokra vonatkozóan a Szolgáltató által legyűjtött (az 5.2. adatlapnak megfelelően időszak, település, szolgáltatás típus szerinti 
bontású) előfizetési és egyszeri díj nettó árbevétel adatokat meg kell szorozni az 5.3. adatlap "Díjcsomagban a műsorterjesztés szolgáltatás aránya" 
oszlopában a megfelelő díjcsomagokra és időszakra vonatkozóan kiszámított arányszámokkal. 

• Az így kapott nettó árbevétel adatokat kell az érintett díjcsomagok vonatkozásában az „Előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevételből a 
műsorterjesztés szolgáltatásra jutó rész” oszlopban figyelembe venni, oly módon, hogy a fentiekben leírt arányosítással kapott árbevételt hozzá kell 
adni az arányosítást nem igénylő műsorterjesztés árbevételhez (az adatlap szerkezetének megfelelően természetesen időszak, település, 
szolgáltatás típus szerinti bontású árbevétel adatokat kell összeadni) és az így kapott bevételt kell az „Előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó 
árbevételből a műsorterjesztés szolgáltatásra jutó rész” oszlopban feltüntetni. 

2. Kódtáblázat az 5.2. adatlap „Szolgáltatások párhuzamos igénybevételének kombinációi” oszlophoz: 
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Szolgáltatások párhuzamos 
igénybevételének kombinációi Kód Definíció

Csak műsorterjesztés B1
Azok az előfizetők, amelyek a műsorterjesztés, helyhez kötött telefon és a helyhez kötött internet 
szolgáltatások közül az időszak utolsó napján csak a műsorterjesztés szolgáltatást vették igénybe a 
Szolgáltatótól

Műsorterjesztés + helyhez kötött telefon B2
Azok az előfizetők, amelyek a műsorterjesztés, helyhez kötött telefon és helyhez kötött internet  
szolgáltatások közül az időszak utolsó napján a műsorterjesztés és a helyhez kötött 
telefonszolgáltatást vették igénybe a Szolgáltatótól.

Műsorterjesztés + helyhez kötött internet B3
Azok az előfizetők, amelyek a műsorterjesztés, helyhez kötött telefon és helyhez kötött internet  
szolgáltatások közül az időszak utolsó napján a műsorterjesztés és a helyhez kötött internet 
szolgáltatást vették igénybe a Szolgáltatótól.

Műsorterjesztés + helyhez kötött telefon + 
helyhez kötött internet B4 Azok az előfizetők, amelyek az időszak utolsó napján a műsorterjesztés, helyhez kötött telefon és 

helyhez kötött internet szolgáltatások közül mindhárom szolgáltatást igénybe vették a Szolgáltatótól.

2. Kódtáblázat
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Szolgáltató kód Minta01

Műsorterjesztés Helyhez kötött 
telefon

Helyhez kötött 
internet

Mobil telefon Mobil internet

(2011, 2012) [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft]  (listaár, becslés)

Műsorterjesztés szolgáltatás

Díjcsomagban foglalt szolgáltatások önálló előfizetési díjai (listaárak), ennek hiányában a Szolgáltató 
által becsült önálló nettó díjak Díjcsomagban a helyhez 

kötött szolgáltatások 
aránya

Díjcsomagban a 
műsorterjesztés 

szolgáltatás aránya
Önálló díjak tartalma

5.3. A műsorterjesztés szolgáltatás mellett egyéb helyhez kötött és/vagy mobil szolgáltatás(oka)t tartalmazó, "csomagáras" díjcsomagokban 
foglalt szolgáltatások nettó díjai 

Díjcsomag neve, vagy 
azonosítója

Időszak

5.3. A műsorterjesztés szolgáltatás mellett egyéb helyhez kötött és/vagy mobil szolgáltatás(oka)t tartalmazó, "csomagáras" díjcsomagok 

 

Az adatlapot az 5.2. adatlapon meghatározott esetben kell kitölteni, vagyis akkor, ha a Szolgáltatónak van olyan, a műsorterjesztés szolgáltatás 
mellett egyéb szolgáltatást (helyhez kötött internet és/vagy helyhez kötött telefon és/vagy mobil internet és/vagy mobil telefon) is tartalmazó 
díjcsomag előfizetési és egyszeri díjaiból származó nettó árbevétele, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató számlázási rendszeréből kinyerhető 
adatok alapján nem állapítható meg, hogy a díjcsomag árbevételéből mennyi a csomagban foglalt egyes szolgáltatásokra jutó árbevétel. A 
táblázatot ezekre a díjcsomagokra vonatkozóan kell kitölteni. 

A díjcsomag Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) feltüntetett neve (kódja) vagy a díjcsomag egyedi azonosítására alkalmazott elnevezés. 

Díjcsomag neve, vagy azonosítója: 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

Ezekben az oszlopokban az adott díjcsomagban foglalt szolgáltatások önálló – vagyis nem a díjcsomagban való értékesítés esetén érvényes – nettó 
előfizetési díját (listaárát) kell megadni forintban, az adott időszakot tekintve utolsó érvényes önálló nettó előfizetési díjnak (listaárnak) megfelelően.  

Díjcsomagban foglalt szolgáltatások önálló előfizetési díjai (listaárak), ennek hiányában a Szolgáltató által becsült önálló nettó díjak [Ft] (5 db oszlop):  

• Ha a díjcsomag az időszak közben megszűnt, akkor a szolgáltatásoknak a díjcsomag megszűnésének időpontjában érvényes önálló díjait kell 
megadni. 
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• Ha a díjcsomagban foglalt valamely szolgáltatásnak nincs önálló előfizetési díja, akkor a szolgáltatás önálló díjának a Szolgáltató által becsült értékét 
kell szerepeltetni. 

• Ha a díjcsomagban az adott szolgáltatás nem szerepel, akkor az adott cellába 0 értéket kell beírni. 
• Ha a díjcsomag mobil műsorterjesztési (mobil TV) szolgáltatást tartalmaz, akkor a mobil internet oszlopban a mobil internet szolgáltatás díjának és a 

mobil TV szolgáltatás díjának összegét kell feltüntetni. 

Ebben az oszlopban a következő számítás eredményét kell szerepeltetni: Az adott díjcsomag vonatkozásában a helyhez kötött szolgáltatásokra 
(műsorterjesztés, helyhez kötött telefon, helyhez kötött internet) megadott adott időszaki önálló díjak összege elosztva az összes szolgáltatásra 
(műsorterjesztés, helyhez kötött telefon, helyhez kötött internet, mobil telefon, mobil internet) megadott adott időszaki önálló díjak összegével. (Ha a 
díjcsomag nem tartalmaz sem mobil internet, sem mobil telefonszolgáltatást, akkor a számítás eredménye 1, egyéb esetben 0 és 1 közötti érték, 3 tizedes 
jegy pontosságig megadva (pl.: 0,152; 0,5 stb.)). 

Díjcsomagban a helyhez kötött szolgáltatások aránya: 

Ebben az oszlopban a következő számítás eredményét kell szerepeltetni: Az adott díjcsomag vonatkozásában a műsorterjesztés szolgáltatásra megadott 
adott időszaki önálló díj elosztva az összes szolgáltatásra (műsorterjesztés, helyhez kötött telefon, helyhez kötött internet, mobil telefon, mobil internet) 
megadott adott időszaki önálló díjak összegével. 

Díjcsomagban a műsorterjesztés szolgáltatás aránya: 

Ha az adott díjcsomagban foglalt összes szolgáltatás díjait a Szolgáltató a szolgáltatások önálló előfizetési díjai alapján határozta meg, akkor a ’listaár’ 
szöveget, ha a díjcsomagban foglalt egy vagy több szolgáltatás értékét becslés alapján határozta meg, akkor a ’becslés’ szöveget kell beírni (idézőjelek 
nélkül). Más szöveg ebben az oszlopban nem adható meg! 

Önálló díjak tartalma (listaár, becslés): 
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Szolgáltató kód Minta01

Időszak 
Díjcsomag 
neve, vagy 
azonosítója

A díjcsomag 
típusa 

A díjcsomag a 
műsorterjesztés 
mellett tartalmaz 
helyhez kötött 

telefonszolgáltatást  
szolgáltatást is

A díjcsomag a 
műsorterjesztés 
mellett tartalmaz 
helyhez kötött 

internet szolgáltatást 
is

A díjcsomag a 
műsorterjesztés  
mellett tartalmaz 

mobiltelefon 
szolgáltatást is

A díjcsomag a 
műsorterjesztés  
mellett tartalmaz 

mobilinternet 
szolgáltatást is

A díjcsomag 
előfizetési díjának 
nettó listaára az 
időszak végén

A díjcsomagra 
vonatkozó 

előfizetések 
száma az időszak 

végén

A díjcsomagra 
vonatkozó 
előfizetési 

hónapok száma 

A díjcsomag 
egyszeri díjaiból 
származó nettó 

árbevétel 

A díjcsomag 
előfizetési díjaiból 
származó nettó 

árbevétel 

Csomagáras díjcsomagok esetén 
a díjcsomag előfizetési és 

egyszeri díjaiból származó nettó 
árbevételből a műsorterjesztés  

szolgáltatásra jutó rész

 (2011, 2012)
 (önálló, 

csomagáras) (Igen, Nem) (Igen, Nem) (Igen, Nem) (Igen, Nem)  [Ft]  [db] [db]  [ezer Ft]  [ezer Ft]  [ezer Ft]

Műsorterjesztés szolgáltatás
5.4. Műsorterjesztés szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok felsorolása, beleértve a "csomagáras" (műsorterjesztés és/vagy telefon és/vagy internet egyben) 

díjcsomagokat is

5.4. Műsorterjesztés szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok felsorolása, beleértve a "csomagáras" (TV, telefon, internet egyben) díjcsomagokat is 

 
Az adatlapot a Szolgáltató valamennyi műsorterjesztés szolgáltatást tartalmazó díjcsomagjára vonatkozóan ki kell tölteni, de a kitöltendő adatok 
köre szűkebb a limit alatti csomagok esetében (lásd részletesebben az egyes oszlopok leírásánál). 

„Limit alatti csomag”: azok a díjcsomagok, amelyeknél az adott időszak végi előfizetések száma nem haladja meg az 1000 db-ot. 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

A díjcsomag Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) feltüntetett neve (kódja) vagy a díjcsomag egyedi azonosítására alkalmazott elnevezés.  

A díjcsomag neve, vagy azonosítója: 

A díjcsomag típusának meghatározása. Csak az ’önálló’ vagy ’csomagáras’ válasz adható (idézőjelek nélkül). 

A díjcsomag típusa: 

(A „díjcsomag”,„önálló díjcsomag”, „csomagáras díjcsomag” meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Attól függően, hogy a díjcsomag a műsorterjesztés szolgáltatás mellett tartalmaz-e helyhez kötött telefonszolgáltatást is, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell 
megadni (idézőjelek nélkül). 

A díjcsomag a műsorterjesztés szolgáltatás mellett tartalmaz helyhez kötött telefonszolgáltatást is (Igen, Nem): 

• Csak azoknál a díjcsomagoknál kell kitölteni, amelyeknél a „Díjcsomag típusa” ’csomagáras’. 
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Attól függően, hogy a díjcsomag a műsorterjesztés szolgáltatás mellett tartalmaz-e helyhez kötött internet szolgáltatást is, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell 
megadni (idézőjelek nélkül). 

A díjcsomag a műsorterjesztés szolgáltatás mellett tartalmaz helyhez kötött internet szolgáltatást is (Igen, Nem): 

• Csak azoknál a díjcsomagoknál kell kitölteni, amelyeknél a „Díjcsomag típusa” ’csomagáras’. 

Attól függően, hogy a díjcsomag a műsorterjesztés szolgáltatás mellett tartalmaz-e mobil telefonszolgáltatást is, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni 
(idézőjelek nélkül). 

A díjcsomag a műsorterjesztés szolgáltatás mellett tartalmaz mobil telefonszolgáltatást is (Igen, Nem): 

• Csak azoknál a díjcsomagoknál kell kitölteni, amelyeknél a „Díjcsomag típusa” ’csomagáras’. 

Attól függően, hogy a díjcsomag a műsorterjesztés szolgáltatás mellett tartalmaz-e mobil internet szolgáltatást is, az ’Igen’, vagy a ’Nem’ választ kell megadni 
(idézőjelek nélkül). 

A díjcsomag a műsorterjesztés telefonszolgáltatás mellett tartalmaz mobil internet szolgáltatást is (Igen, Nem): 

• Csak azoknál a díjcsomagoknál kell kitölteni, amelyeknél a „Díjcsomag típusa” ’csomagáras’. 

Az adott díjcsomag esetében az időszak utolsó napján (2011., illetve 2012. december 31-én) érvényes, az előfizetési díjra vonatkozó nettó listaár [Ft]. 
Amennyiben az adott díjcsomag értékesítése az adott időszakban megszűnt, akkor a megszűnéskori listaárat kell szerepeltetni. 

A díjcsomag előfizetési díjának nettó listaára az időszak végén [Ft]: 

Az adott díjcsomag esetében az időszak utolsó napján (2011., illetve 2012. december 31-én) meglévő előfizetések száma [db]. 

A díjcsomagra vonatkozó előfizetések száma az időszak végén [db]: 

A díjcsomag előfizetési hónapjainak száma az adott időszakban [db]. 

A díjcsomagra vonatkozó előfizetési hónapok száma [db]: 

Az előfizetési hónapok száma alatt azon hónapok összességét értjük, amely hónapokban az előfizetők felé az adott díjcsomag számlázásra került. (Ez 
megegyezik az egyes hónapok előfizetésszámának éven belüli kumulált értékével. Pl. ha januárban 10, februárban 12, márciustól decemberig 14 előfizetés 
volt, akkor az előfizetői hónapok száma az évre vonatkozóan: 10+12+10*14=162 db.) 
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• Limit alatti díjcsomagok esetében nem kell kitölteni. 

Az adott díjcsomag esetében az egyszeri díjakból származó nettó árbevétel az adott időszakban [ezer Ft]. 

A díjcsomag egyszeri díjaiból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

(Az „egyszeri díj” meghatározását lásd a „Fogalmak” részben.) 

Az adott díjcsomag esetében az előfizetési díjakból származó nettó árbevétel az adott időszakban [ezer Ft]. 

A díjcsomag előfizetési díjaiból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Csomagáras díjcsomagok esetén a díjcsomag előfizetési és egyszeri díjaiból származó nettó árbevételből a műsorterjesztés szolgáltatásra jutó rész az adott 
időszakban [ezer Ft]: 

Csomagáras díjcsomagok esetén a díjcsomag előfizetési és egyszeri díjaiból származó nettó árbevételből a műsorterjesztés szolgáltatásra jutó rész: 

• Ha a Szolgáltató számlázási rendszeréből megállapítható, hogy a díjcsomag előfizetési és egyszeri díjakból származó nettó árbevételből az adott 
időszakban mennyi a műsorterjesztés szolgáltatásra jutó rész, akkor az oszlopot ennek megfelelően kell kitölteni. 

• Ha a Szolgáltató számlázási rendszeréből nem állapítható meg, hogy valamely díjcsomag nettó árbevételéből az adott időszakban mennyi volt a 
műsorterjesztés szolgáltatásra jutó árbevétel, akkor „A díjcsomag egyszeri díjaiból származó nettó árbevétel” és „A díjcsomag előfizetési díjaiból 
származó nettó árbevétel” oszlopokban található, az adott díjcsomagra és időszakra vonatkozó bevételek összegét meg kell szorozni a 5.3. adatlap 
"Díjcsomagban a műsorterjesztés szolgáltatás aránya" oszlopában kiszámított, az adott díjcsomagra és időszakra vonatkozó arányszámmal. Az így 
kapott nettó árbevétel adatokat kell az érintett díjcsomagok vonatkozásában a műsorterjesztés szolgáltatásra eső bevételként feltüntetni. 

• Csak azoknál a díjcsomagoknál kell kitölteni, amelyeknél a „Díjcsomag típusa” ’csomagáras’. 

• Limit alatti díjcsomagok esetében nem kell kitölteni. 
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Csak azon műsorterjesztőknek kell kitölteni, amelyek 2012. december 31-én több, mint 100 ezer műsorterjesztés szolgáltatás előfizetővel 
rendelkeztek. 

6. Terjesztett műsorok után fizetett díjak 

Szolgáltató kód Minta01

Időszak
Szolgáltatás típusok kódja
(mellékelt 1. Kódtáblázat 

alapján)

Terjesztett műsor 
megnevezése

A műsorszolgáltató 
által "csomagban" 

értékesített műsorok 
részletezése 

(pl:HBO+HBO2+...)

Hány hónapon át 
terjesztették a 

műsort?  

A műsor után f izetett 
nettó műsordíj 

ráfordítás

Milyen csomagban terjesztik 
a műsort? 

A műsorcsatornán nyújt-e: 
időben eltolt érzékelésű 

(központi tárolású time 
shifting) szolgáltatást?

(2011, 2012) (kód, illetve kód kombináció) (1-12) [nettó Ft / hó / előfizető] (analóg, digitális, simulcast) (Igen, Nem)

Műsorterjesztés szolgáltatás
6. Terjesztett műsorok után fizetett díjak

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

Ebben az oszlopban az 1. Kódtáblázatban szereplő technológiák kódját vagy kódjainak kombinációját kell feltüntetni a műsorterjesztés szolgáltatás nyújtására 
alkalmazott technológiai megoldás(ok)nak megfelelően.  

Szolgáltatás típusok: 

• Egy adatsorban egy vagy több kódérték szerepelhet. Több kódérték akkor szerepelhet egy adatsorban, ha a különböző módon nyújtott 
szolgáltatások esetén a műsordíjak megegyeznek. Ebben az esetben a különböző módon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan a kódtáblázatnak 
megfelelő kódokat egymás után, kötőjellel elválasztva kell feltüntetni (például ’A1-A2’). 

A Szolgáltató által 2012. év folyamán bármikor terjesztett televízió műsort fel kell feltüntetni. Azon műsorokra vonatkozóan is ki kell tölteni, amelyek év közben 
kikerültek a műsorkínálatból. 

Terjesztett műsor megnevezése: 

Műsordíj fizetési szempontból szét nem választható csomagban értékesített több műsor. 

A műsorszolgáltató által "csomagban" értékesített műsorok részletezése (pl:HBO+HBO2+...): 
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(Megjegyzés: Csak előfordulás esetén kitöltendő. Például ha az HBO, az HBO2 és az HBO Comedy HBO MAxPack néven közösen kerül értékesítésre és a 
műsordíjat a három műsor után együttesen fizeti a szolgáltató.) 

Az év közben megszűnt, illetve év közben bevezetett műsorok törtidőszaki jelzésére szolgáló adatoszlop. Minden megkezdett hónap egésznek számít. 

Hány hónapon át terjesztették a műsort (1-12): 

A műsorokhoz kapcsolódó műsordíjakkal kapcsolatos (a kapott kedvezményekkel korrigált) egy előfizetőre jutó havi nettó ráfordítás forintban. [Ft//hó/előfizető] 

A műsor műsordíjával kapcsolatos ráfordítás [Ft/hó/előfizető]: 

A jeltovábbítás módjára vonatkozó információ. Amennyiben az adott sorban a műsor műsordíja csak analóg műsorterjesztésre vonatkozik ’analóg’ szót, 
amennyiben csak digitális műsorterjesztésre vonatkozik ’digitális’, amennyiben pedig analóg és digitális műsorterjesztésre egyaránt vonatkozik, akkor a 
’simulcast’ szót kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Milyen csomagban terjesztik a műsort (analóg, digitális, simulcast): 

Amennyiben az adott műsor vonatkozásában biztosít központi tárolás time shifting szolgáltatást akkor ’Igen’, amennyiben nem biztosít, akkor a ’Nem’ szót kell 
megadni (idézőjelek nélkül). 

A műsorcsatornán nyújt-e: időben eltolt érzékelésű (központi tárolású time shifting) szolgáltatást (Igen, Nem): 

 


