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SZOLGÁLTATÁS KATEGÓRIÁK 
1. szint. 2. szint 3. szint JELLEMZŐK 

1. Összekapcsolási forgalmi 
szolgáltatások 

1.1. Hívásvégződtetés forgalmi 
szolgáltatás 

  

 1.2. Híváskezdeményezés 
forgalmi szolgáltatás 

1.2.1. Internet 
híváskezdeményezés 
forgalmi szolgáltatás 

• EHT. 113. § (1) a) szerinti híváskezdeményezési modellt nyújt? 
(I/N) 

• EHT. 113. § (1) b) szerinti számfordításos modellt nyújt? (I/N)  

  1.2.2. Egyéb 
híváskezdeményezés 
forgalmi szolgáltatás 

 

 1.3. Tranzit forgalmi 
szolgáltatás 

 • PSTN összekapcsolási pontok között nyújt? (I/N) 
• Részben vagy egészében VoIP összekapcsolási pontok között 

nyújt? (I/N) 
• Nemzetközi kimenő forgalom részére nyújt? (I/N) 
• Nemzetközi bejövő forgalom részére nyújt? (I/N) 

 1.4. Adatátviteli célú 
összekapcsolás 

  

2. Bérelt vonali 
összekapcsolási 
szolgáltatások 

2.1. Végződtetési szegmens 
szolgáltatás 

  

 2.2. Trönkszegmens 
szolgáltatás 

  

3. Hozzáférési forgalmi 
szolgáltatások 

3.1. Internet közvetlen 
hozzáférési forgalmi 
szolgáltatás (fordított 
díjazással) 

  

 3.2. Helyi hurok átengedése  • Helyi hurok részleges átengedése? (I/N) 
• Helyi hurok teljes átengedése? (I/N) 

 3.3. Bitfolyam hozzáférési 
szolgáltatás 

 • Helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás? (I/N) 
• Országos bitfolyam hozzáférési szolgáltatás? (I/N) 

 3.4. Behívókártyás hozzáférési 
szolgáltatás (fordított 
díjazással) 

  

4. Összekapcsolási és 
hozzáférési kiegészítő 
szolgáltatások 

4.1. Csatlakozónyaláb 
szolgáltatás 

  

 4.2. Közvetítőválasztási 
beállítási szolgáltatás 

  

osztalyozas_halozati200810.doc Hatálybalépés: 2008. 10. 08. 1/2 



Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások – 
Hálózati Szolgáltatások Osztályozási Rendszere – 2008. október 

osztalyozas_halozati200810.doc Hatálybalépés: 2008. 10. 08. 2/2 

SZOLGÁLTATÁS KATEGÓRIÁK 
1. szint. 2. szint 3. szint JELLEMZŐK 

 4.3. Egyéb összekapcsolási és 
hozzáférési kiegészítő 
szolgáltatás 

  

5. Digitális televíziós 
hozzáférési 
szolgáltatások 

5.1. Alkalmazási program 
interfész (API) hozzáférési 
szolgáltatás 

  

 5.2. Elektronikus 
műsortájékoztató (EPG) 
hozzáférési szolgáltatás 

  

 5.3. Egyéb digitális televíziós 
hozzáférési szolgáltatás 

  

6. Műsorterjesztés hálózati 
szolgáltatások 

6.1. Földfelszíni műsorszórás 
hálózati szolgáltatás 

6.1.1. Földfelszíni rádió 
műsorszórás hálózati 
szolgáltatás 

 

  6.1.2. Földfelszíni televízió 
műsorszórás hálózati 
szolgáltatás 

 

 6.2. Műholdas műsorterjesztés 
hálózati szolgáltatás 

6.2.1. Műholdas rádió 
műsorterjesztés hálózati 
szolgáltatás 

 

  6.2.2. Műholdas televízió 
műsorterjesztés hálózati 
szolgáltatás 

 

7. Egyéb hálózati 
szolgáltatások 

7.1. Barangolás hálózati 
szolgáltatás 

  

 7.2. Multiplex technikai 
szolgáltatás 

  

 7.3. Hálózat működtetése 
virtuális szolgáltató 
számára 

  

 7.4. Egyéb hálózati szolgáltatás   
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