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SZOLGÁLTATÁS KATEGÓRIÁK 

1. szint. 2. szint 3. szint 
JELLEMZŐK 

1. Hangátviteli 
szolgáltatások 

1.1. Telefonszolgáltatás 1.1.1. Helyhez kötött 
telefonszolgáltatás 

• IP technológián alapuló? (I/N) 
• Közvetítőválasztás útján igénybe vehető? (I/N) 
• A szolgáltatással saját előfizetői hozzáférésen nyújt 

közvetítőválasztást? (I/N) 
• A szolgáltatással más szolgáltató hálózatában nyújt 

közvetítőválasztást? (I/N) 
• A szolgáltatással együtt nyújt SMS szolgáltatást? (I/N) 
• Behívókártya használatával is nyújt telefonszolgáltatást? (I/N) 
• Más szolgáltatásokkal kombinálva (csomagban) kínál helyhez kötött 

telefonszolgáltatást? (I/N) 
• A szolgáltatással együtt nyújt tudakozó szolgáltatást? (I/N) 
• A szolgáltatással együtt nyújt kezelői távhívó szolgáltatást? (I/N) 
• A szolgáltatással együtt nyújt nyilvános állomási szolgáltatást? (I/N) 

  1.1.2. Nomadikus 
telefonszolgáltatás 

• IP technológián alapuló? (I/N) 

  1.1.3. Mobil 
telefonszolgáltatás 

• A szolgáltatással együtt nyújt SMS szolgáltatást? (I/N) 
• A szolgáltatással együtt nyújt Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatást? (I/N) 
  1.1.4. Egyéb 

telefonszolgáltatás  

 1.2. VPN alapú hangátviteli 
szolgáltatás 

 
 

 1.3. Egyéb hangátviteli 
szolgáltatás 

 
 

2. Bérelt vonali előfizetői 
szolgáltatások 

  • Analóg bérelt vonali előfizetői szolgáltatás? (I/N) 
• Digitális keskenysávú bérelt vonali előfizetői szolgáltatás? (I/N) 
• Digitális szélessávú bérelt vonali előfizetői szolgáltatás? (I/N) 

3. Adatátviteli előfizetői 
szolgáltatások 

3.1. Internet hozzáférési 
(elérési) szolgáltatás 

3.1.1. Internet hozzáférési 
(elérési) 
szolgáltatás 
helyhez kötött 

• Keskenysávú? (I/N) 
• Közvetítő választás útján igénybe vehető? (I/N) 
• Szélessávú? (I/N) 
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  3.1.2. Internet hozzáférési 
(elérési) 
szolgáltatás 
nomadikus 

• Keskenysávú? (I/N) 
• Szélessávú? (I/N) 

  3.1.3. Internet hozzáférési 
(elérési) 
szolgáltatás mobil 

• Keskenysávú? (I/N) 
• Szélessávú? (I/N) 

 3.2. VPN alapú adatátviteli 
szolgáltatás 

 
 

 3.3. Rövidüzenet 
szolgáltatás (SMS) 

 
 

 3.4. Egyéb előfizetői 
adatátviteli 
szolgáltatás 

 • Helyhez kötött? (I/N) 
• Nomadikus? (I/N) 
• Mobil? (I/N) 

4. Műsorterjesztés 
előfizetői 
szolgáltatások 

4.1. Műsorelosztás 4.1.1. Televízió-
műsorelosztás 

• Analóg? (I/N) 
• Digitális IP technológián alapuló (IPTV)? (I/N) 
• Digitális nem IP technológián alapuló? (I/N) 
• DVB-C szabványon alapuló? (I/N) 

  4.1.2. Rádió 
műsorelosztás 

• Analóg? (I/N) 
• Digitális IP technológián alapuló? (I/N) 
• Digitális nem IP technológián alapuló? (I/N) 

 4.2. Műsorszórás 4.2.1. Földfelszíni 
műsorszórás 
előfizetői 
szolgáltatás 

• Analóg földfelszíni televízió? (I/N) 
• Digitális földfelszíni televízió? (I/N) 
• DVB-T szabványon alapuló? (I/N) 
• DVB-H szabványon alapuló? (I/N) 
• Analóg földfelszíni rádió? (I/N) 
• Digitális földfelszíni rádió? (I/N) 

 4.3. Műholdas 
műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás 

4.3.1. Műholdas televízió 
műsorterjesztés 
előfizetői 
szolgáltatás 

• Analóg? (I/N) 
• Digitális? (I/N) 
• DVB-S szabványon alapuló? (I/N) 
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  4.3.2. Műholdas rádió 
műsorterjesztés 
előfizetői 
szolgáltatás 

• Analóg? (I/N) 
• Digitális? (I/N) 

 4.4. Műsorterjesztéshez 
kapcsolódó kiegészítő 
digitális szolgáltatás 

 
 

 4.5. Egyéb műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás 
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