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Kitöltési útmutató 

A HELYHEZ KÖTÖTT NYILVÁNOS TELEFON ELŐFIZETŐI ÉS HÁLÓZATI PIACOK 
KÉRDŐÍVEIHEZ (2010-2011) 

 
 

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

Fogalmak 

 
Hszr.: 277/2003. (XII.24.) Korm. rendelet a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről stb. 
 
Díjr.: a legutóbb a 8/2010.(IV.21.) MeHVM rendelettel módosított, 3/2002. (I.21.) MeHVM rendelet a 
távbeszélő szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltató által nyújtott 
távbeszélő szolgáltatás díjairól stb.  
 
ANFT: A 170/2009. (VIII.28.) Korm. rendelettel módosított 164/2005.(VIII.16.) Korm. rendelet az 
elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről. 
 
Behívókártyás hívás: belföldi és/vagy nemzetközi hívások lebonyolításának olyan módja, amikor az 
ANFT szerinti hívószám tárcsázása előtt az előfizető a szolgáltatás igénybevételének 
kezdeményezésére szolgáló speciális számot és behívókártyája számát, valamint PIN - kódot tárcsáz. 
A szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a hívó helyhez kötött előfizető „A” száma 
felhasználásával az eljárás egyszerűsíthető. 
 
Belföldi hívás: minden olyan hívás, amelyet belföldön kezdeményeznek és belföldön végződik (az 
Eht. 188. § 7. pontja szerint). 
 
Belföldi távolsági hívás: a Díjr. 2. § (1) bek. a) pontja szerinti hívás (Telefon-szolgáltató előfizetője 
által kezdeményezett hívás, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet 
kell tárcsázni, kivéve az osztott díjas, illetve emeltdíjas hívásokat (06-40-es, 06-80-as, 06-90-es, 06-
91-es,06-71-es, 06-91-es, 06-50-es, illetve a 06-41-es hívások). 
 
CS: közvetítőválasztás (Carrier Selection, Eht. 188. § 68. pontja) 
 
Csatlakozónyaláb szolgáltatás: a Hszr. 3. § (1) bek. 2. pontja szerinti szolgáltatás 
 
Csúcsidejű hívás: összekapcsolási szolgáltatások esetében a Hszr. 36. § (4) bek. a) pontja szerint 
meghatározott csúcsidőszakban fennálló beszéd-összeköttetés, amely a nagykereskedelmi 
elszámolás alapját képezi. A kiskereskedelmi forgalom csúcsidejét a szolgáltató Általános Szerződési 
Feltételei határozzák meg.  
 
DSL hálózat: e kérdőív vonatkozásában telefonszolgáltatást is nyújtó olyan hálózat, amely a fémes 
érpárok hangfrekvenciás sávján felüli frekvenciatartományt digitálisan modulált jelek átvitelével 
használja ki. 
 
Előfizetői hozzáférési pont: 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 (Eht. 188. § 23. pontja). 
 
Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató: 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. 
 



Forgalmi bevétel: kiskereskedelmi bevételek esetén az előfizető által hívásonként és a beszéd-
összeköttetés időtartama szerint fizetett díjak. Nagykereskedelmi viszonylatban forgalmi bevétel az 
adott hálózati forgalmi szolgáltatásért, a beszéd-összeköttetések időtartama és/vagy adatmennyisége 
után beszedett díjak.  
 
FTTH: e kérdőív viszonylatában az előfizetőnél végződő fényvezetős hozzáférés 
 
Hálózati szerződés: lásd az Eht. 188. § 35. pontját. 
 
Helyhez kötött telefon szolgáltatás: helyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető 
nyilvános telefonszolgáltatás, amely nem minősül nyilvánosan elérhető mobil rádiótelefon 
szolgáltatásnak.
 

  

Helyi forgalom: a helyhez kötött telefonhálózatban olyan összeköttetésen lebonyolított előfizetői 
forgalom, amelynek mind a hívó, mind a hívott hozzáférési pontja ugyanazon településen belül 
található. 
 
Helyközi I. hívás:a Díjr. 2. § (1) bek. i) pontjában leírt hívás. 
Helyközi II. hívás: a Díjr. 2. § (1) bek. j) pontjában leírt hívás. 
Helyközi III. hívás:lásd belföldi távolsági hívás 
 
Helymegosztás: az Eht. 188. § 50. pontja szerinti szolgáltatás (

 

erre kötelezett szolgáltató által fizikai 
tér és műszaki feltételek biztosítása a jogosult szolgáltató részére, annak berendezései megfelelő 
elhelyezése és bekapcsolása céljából fizikai, távoli, illetve virtuális helymegosztás útján). 

Híváskezdeményezés: a híváskezdeményezés (nagykereskedelmi) forgalmi szolgáltatás az Eht. 188. 
§ 51. pontja szerint (

 

hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról az összekapcsolási 
pontig). 

Hívásvégződtetés: a hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás az Eht. 188. § 53. pontja szerint (a hívás 
továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára)
 

.  

Hozzáférési pont: az a földrajzi hely, ahol a szolgáltató hálózata kapcsolatba lép az előfizetővel 
(előfizetői hozzáférési pont az Eht. 188. §. 23. szrt.), vagy a másik szolgáltató hálózatával 
összekapcsolás vagy hozzáférés érdekében és ahol a két szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtásáért 
vállalt felelőssége elhatárolódik egymástól. 
 
Kapcsolóeszköz: olyan eszközök, amelyek részt vesznek a telefon összeköttetések felépítésében, 
illetve irányításában. 
 
Kedvezményes hívás: a hívásoknak a csúcsidejű hívások időszakán kívüli időre eső része. 
 
Kiegészítő szolgáltatások: a Hszr. 3. § (1) bek. 10. pontjában megjelölt nagykereskedelmi 
szolgáltatások  
 
Közvetítőválasztás: az elektronikus hírközlési szolgáltató előfizetőjének az a lehetősége, hogy a 
hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez megválassza a közvetítő szolgáltatót, amely az előfizetői 
hozzáférést nyújtó szolgáltatóval összekapcsoláson keresztül nyilvánosan elérhető 
telefonszolgáltatást nyújt (lásd az Eht 188. § 68. pontjában). 
• Közvetítő-előválasztás: az előfizető szerződésben köti ki a közvetítő szolgáltatót és a hívás 

közvetítőválasztó előtét alkalmazása nélkül lehetséges. 
• Hívásonkénti közvetítőválasztás: az előfizető egy-egy híváshoz a közvetítő szolgáltatót 

szolgáltató-választó előtét tárcsázásával - az esetleges előválasztástól is eltérően - határozza 
meg. 

 
Közvetítő szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely az előfizetői hozzáférést 
biztosító szolgáltatóval kötött hálózati szerződése alapján biztosítja az előfizető választása szerinti 
esetekben a hívott előfizető vagy szolgáltatás elérését. 
 
Közvetítő szolgáltatás: az Eht. 188. § 67. pontja szerinti szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a 
közvetítőválasztás megvalósítása érdekében. 



 
KTV hálózat: a kérdőív vonatkozásába telefonszolgáltatást is nyújtó Koax-HFC kiépítésű szélessávú 
hálózat. 
 
Lakossági előfizető: megegyezik az Eht. 188. § 10. szerinti egyéni előfizetővel. 
 
Mobil hálózat: a mobil rádiótelefon hálózat az Eht. 188. § 71. szerint. 
 
Nem lakossági előfizető, melyre nem vonatkozik az Eht. 188. § 10. szerinti meghatározás. 
 
Nemföldrajzi szám: az Eht. 188. § 82. pontjában meghatározott számtípus. 
 
Nemzetközi forgalom: a helyhez kötött telefonhálózatban olyan összeköttetésen  
lebonyolított előfizetői forgalom, amelynél vagy a hívó, vagy a hívott előfizető vagy szolgáltatás 
hozzáférési pontja az ország területén kívül található. 
 
Nomadikus (helytől független) telefon szolgáltatás: "21" előszámmal hívható előfizető részére 
nyújtott szolgáltatás, amelyet az előfizető a szolgáltató hálózatának tetszőleges más, helyhez kötött 
hozzáférési pontján is igénybe vehet (164/2005.(VIII.16.) Korm. rendelet 1/A § 5. pontja). Ha a 
szolgáltató ilyen hívószámmal ellátott előfizetőjének a leírt nomaditást nem biztosítja, adatait a 
megfelelő számozási területhez kell sorolni. 
 
Nyilvános elektronikus hírközlő hálózat: 

 

teljesen vagy elsősorban a nyilvánosan elérhető, a 
hálózati végpontok közötti információátvitelt támogató elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására használt elektronikus hírközlő hálózat. 

Nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás (telefon szolgáltatás): 

 

olyan, bárki számára 
rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási 
tervben szereplő hívószám vagy hívószámok segítségével közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi 
belföldi vagy belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását. 

Nyilvános telefonhálózat (telefonhálózat): 

 

olyan nyilvános elektronikus hírközlő hálózat, amelyen 
részben vagy egészben nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást nyújtanak, illetve amely alkalmas 
hálózati végpontok között beszéd, továbbá más kommunikációra, így különösen a telefax és 
adatkommunikációra. 

Nyilvános telefonállomás: lásd az Eht. 188. § 88. pontját (a nagyközönség rendelkezésére álló 
távbeszélő végberendezés, amelynek használatára vonatkozóan a fizetőeszköz lehet pénzérme, 
hitelkártya, illetve előrefizetett kártya, beleértve a hívókódokkal használatos kártyákat) 
 
Optikai hálózat: e kérdőív vonatkozásában olyan előfizetői hozzáférési hálózat, amely az előfizetőnél 
fényvezető szálban végződik. 
 
Összekapcsolási pont: az a földrajzi hely, ahol az Eht. 188. § 89. pontja szerinti összekapcsolás 
létrejön. 
Összekapcsolás: 

 

egyazon vagy különböző elektronikus hírközlési szolgáltatók által használt 
elektronikus hírközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik 
szolgáltató felhasználói információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, 
illetve elérhessenek más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat. A szolgáltatást az 
összekapcsolásban részes felek vagy a hálózatukhoz hozzáféréssel rendelkező más szolgáltatók 
nyújthatják. Az összekapcsolás a hozzáférés sajátos fajtája, amely nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatók között jön létre. 

Pontkód: az ANFT 2. melléklete szerinti jelzéspont kód. 
 
Softswitch: a hagyományos PSTN/ISDN hálózat és az újgenerációs hálózatok/hálózatrészek (pl. 
DSL, KTV, optikai hálózatok) összekapcsolására szolgáló eszközrendszer, amely az áramkörkapcsolt 
és IP alapú hálózatok közötti együttműködést szolgálja  
 



Számhordozás: telefonszolgáltatás keretében kötelezően nyújtandó szolgáltatás az Eht. 150. §-ban 
leírtak szerint, mind a beszédjelek, mind a kísérő jelzésrendszerek vonatkozásában. 
 
Tranzit: a tranzit forgalmi szolgáltatás a Hszr. 3. § (2) bekezdésének 1.3. pontja szerint. 
 

 
 

Kitöltési útmutató 
 
 
 

 
Adatszolgáltatások: 

• I. Általános 
 

• II. HZ "Home Zone" típusú telefon szolgáltatás 
 

• III. Helyhez kötött nyilvános telefon szolgáltatás 
                                                                                                                                              
Felhívjuk a szolgáltatók figyelmét arra, hogy a kérdőívekben általában kettő időszak 
adataira (a 2010. évi, valamint a 2011. első féléves időszakra) kérünk be adatokat, 
melyek a megfelelő elnevezésű fülekben találhatók. Kérjük, figyeljenek a táblázatok 
címében található évszámra a megfelelő adatok kitöltése érdekében. 
 
• A kitöltés során a tevékenységét jellemző számozási területek közé beleértendők 

nemcsak azok a számozási területek, amelyekben saját, vagy hurokátengedéssel 
megszerzett előfizetői hozzáférési pontjai létesültek, hanem azok is, amelyekből – 
közvetítőválasztással – a szolgáltatásait az előfizetők más szolgáltatók hozzáférésén 
keresztül igénybe vették, továbbá külön számozási "terület" a valóban nomadikus 
telefonok részére kijelölt "21"-es számmező is. A valódi nomaditás a szolgáltató 
Általános Szerződési Feltételei útján (Eht. 127. §) igazolandó. 

 
• A nagykereskedelmi kérdőíveken (4.1-4.5) a társszolgáltatók között fel kell tüntetni 

azokat a nemzetközi szolgáltatókat is, amelyektől a hívások belföldi végződtetéséért 
árbevétellel rendelkezik. Ide sorolandók azok a helyhez kötött nyilvános 
telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatók is, amelyekkel a szolgáltató előfizetői szerződés-
jellegű hálózati szerződést kötött (pl. behívókártyás, lakóparki vagy üzletközponti 
szolgáltatóval kötött szerződés ISDN30 típusú hozzáférésre). 

 
 

• A kérdőívek felhívják a figyelmet arra, hogy milyen mértékegységben kell kitölteni a 
kérdőívet. Az „ezer perc” egységben kitöltendő kérdőíveket kérjük (kerekített) egész 
számokkal, a "Millió Ft" (MFt) egységben kitöltendőket pedig három tizedes 
pontossággal kitölteni. 

 



 
 

I. Általános 
 
 
I.1. A szolgáltató (cég) tulajdonosainak adatai (2011. jan. 1.) 

 

 
 
Adatszolgáltató kódja: Az adatszolgáltatást előíró felhívásban feltüntetett

 

 egyedi azonosító 
megadása. A kódot az általános adatlapnak csak ebben a táblázatában kell megadni 
(automatikusan átíródik minden táblázatba). 

A tulajdoni részesedés %-ban kifejezett értékéket számként kérjük megadni, azaz nem kell 
a % jelet feltüntetni a „B oszlopban”. 
 
 
 
I.2. A szolgáltató (cég) által kezdeményezett, más cégekre irányuló felvásárlások 
(2011. jan. 1.) 
 

 
 

A tulajdoni részesedés %-ban kifejezett értékéket számként kérjük megadni, azaz nem kell 
a % jelet feltüntetni a „B oszlopban”. 



 
 
I.3. A szolgáltató pénzügyi adatai a 2010. évre vonatkozólag 
 
Ezt az adatlapot csak azoknak a szolgáltatóknak kell kitölteniük, amelyek 2010. évi nettó 
(ÁFA nélküli) árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. 
 

 
 

A %-ban kifejezett értékéket számként kérjük megadni, azaz nem kell a % jelet feltüntetni. 
Minden egyéb – a táblázat kitöltésére vonatkozó – segédlet a táblázatban került 
megjegyzésként feltüntetve. 
 

II. HZ "Home Zone" típusú telefon szolgáltatás 
 
Home Zone szolgáltatás: a mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott olyan szolgáltatás, amely 
az előfizető kézikészülékéről csak saját lakásának/telephelyének körzetében vehető igénybe 
meghatározott tarifákkal és amelyen belül lehetséges helyhez kötött hívószámon érkező 
hívások díjmentes fogadása. 
 



 
 

III. Helyhez kötött nyilvános telefon szolgáltatás 
 

 
III. FŐLAP 

 

 
 

A főlapon elhelyezett rajz segítséget nyújt a különböző - helyhez kötött telefon - 
szolgáltatások nyújtása esetén kitöltendő adatlapok vonatkozásában. 
 
 
 
 
 
 
 



 
III.1.1 A szolgáltató (cég) kommunikációs adatai 
 

 
 
 
(A) oszlop (Adatszolgáltató kódja): Az adatszolgáltatást előíró felhívásban feltüntetett

 

 
egyedi azonosító megadása. Ezt a kódot csak ebben a táblázatban kell megadni 
(automatikusan átíródik minden táblázatba). 

 
(C, D, E, F, G, H) oszlopok (Kérdőív kitöltéséért felelős személy): A táblázatban annak a 
természetes személynek az adatait kérjük megadni, aki a kérdőív kitöltésében operatív és 
felelős módon részt vett, és szükség esetén a cég képviseletében a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatósággal az adatok tekintetében érdemben együtt tud működni. 
 
 
 
III.1.2 A helyhez kötött nyilvános telefon szolgáltatás általános jellemzői 
 

 
 
(A, B) oszlopok: Egyaránt saját előfizetői hozzáférésnek minősül a hurokátengedéssel 
(PSTN) igénybe vett vagy a bérelt Koax-HFC hozzáférési hálózatban működtetett, illetve a 
tulajdoni szempontból ténylegesen is saját hálózaton megvalósított helyhez kötött 
telefonszolgáltatás is. 
(A) oszlop: Ide akkor kell igennel válaszolni, ha a szolgáltató egyben a hálózati hozzáférés 
tulajdonosa is.  
(B) oszlop: Ide akkor kell igennel válaszolni, ha a hálózat nem a szolgáltató tulajdonában 
van, de a helyhez kötött szolgáltatás nyújtásához a tulajdonostól felhatalmazással 
(szerződéssel) rendelkezik (pld hurokátengedés). Nem tartozik ebbe a körbe a 
közvetítőválasztással vagy közvetítő-előválasztással nyújtott szolgáltatás. 
(E-H) oszlopok: Az országos PSTN/ISDN hálózathoz történő csatlakási módok megadása. 
Nemzeti pontkód: Az a hálózati funkció, amely a hordozott számára kezdeményezett hívás 
esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a 



hívást a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja. (125/2003. (VIII.15.) Korm. 
Rendelet a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól) 
 
(I-K) oszlopok: Nemzetközi hálózathoz történő csatlakozási módok leírása. 
 
(L-P) oszlopok: Softswitch szolgáltatás alatt a saját tulajdonú softswitch eszközök 
rendelkezésre bocsátását, illetőleg softswitch megoldások kínálatát értjük, melyet más 
helyhez kötött telefonszolgáltató számára nyújtanak. 
 
Softswitch eszköz alatt, a hagyományos PSTN/ISDN hálózat és az újgenerációs 
hálózatok/hálózatrészek (pl. DSL, Koax-HFC, optikai hálózatok) összekapcsolására szolgáló 
eszközrendszert értjük, amely az áramkörkapcsolt és IP alapú hálózatok közötti együttműködést 
szolgálja.  

 
 
III.2.1. Saját előfizetők - saját hálózatból indított - hívásaiból származó összegzett nettó 
árbevétel [Millió Ft], valamint összegzett kapcsolásszám [db] és forgalom [ezer perc] 
(csúcsidejű és kedvezményes idejű összesen) 
 
A felmérés szempontjából „saját hálózaton”

 

 nyújtott szolgáltatásnak minősül a 
hurokátengedéssel (PSTN) vagy a bérelt Koax-HFC hozzáférési hálózatban megvalósított 
helyhez kötött telefonszolgáltatás is. 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A település szintű adatokat a magyarországi 3154 település + Budapesti 
kerületek vonatkozásában – településrész bontás nélkül – szükséges megadni. (Pld. 
Debrecen-Józsa településrész adatait Debrecen településre kell aggregálni.) 
(C) oszlop: A körzetszám megadása csak a nomadikus „21” körzet esetében kötelező. 
 
(D) oszlop: Hívásirány (kód) 

• B=belföld (Belföld alatt értve a helyi, helyközi I.-II.-III., nem földrajzi és Internet irányú 
hívásokat.) 

• M=mobil 
• N=nemzetközi  

 
 (E-H) oszlopok: Az összes előfizetői szférára (lakossági, nem lakossági) vonatkozóan kell 
az adatokat megadni. 
(I-L) oszlopok: A „nem lakossági” szféra alábontása. 



A kapcsolásszám, forgalom és a kapcsolódó díjbevétel adatokat a tulajdonság oszlopban 
feltüntetett mértékegységek szerint szükséges megadni, attól még indokolt esetben sem 
szabad eltérni. 
 
III.2.2. Saját előfizetők - idegen hálózatból indított - CS hívásaiból származó összegzett 
nettó árbevétel [Millió Ft], valamint összegzett kapcsolásszám [db] és forgalom [ezer 
perc] (csúcsidejű és kedvezményes idejű összesen) 
 
A CS jelzés a közvetítőválasztással és a közvetítő-előválasztással indított hívások 
árbevételét, illetve forgalmát jelenti. 
 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A település szintű adatokat a magyarországi 3154 település + Budapesti 
kerületek vonatkozásában – településrész bontás nélkül – szükséges megadni. (Pld. 
Debrecen-Józsa településrész adatait Debrecen településre kell aggregálni.) 
(C) oszlop: A körzetszám megadása csak a nomadikus „21” körzet esetében kötelező. 
 
(D) oszlop: Hívásirány (kód) 

• B=belföld (Belföld alatt értve a helyi, helyközi I.-II.-III., nem földrajzi és Internet irányú 
hívásokat.) 

• M=mobil 
• N=nemzetközi  

 
(E-H) oszlopok: Az összes előfizetői szférára (lakossági + nem lakossági) vonatkozóan kell 
az adatokat megadni. 



 
III.2.3. Saját előfizetők - Behívó/telefonkártyával indított - hívásaiból származó 
összegzett nettó árbevétel [Millió Ft], valamint összegzett kapcsolásszám [db] és 
forgalom [ezer perc] (csúcsidejű és kedvezményes idejű összesen) 
 
A behívókártya vagy telefonkártya segítségével kezdeményezett hívásoknál az árbevétel 
táblázatában a kártya egyenlegéből levont hívásdíjakat kell feltüntetni. 
 

 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A körzetszám megadása minden körzet esetében kötelező. 
 
(C) oszlop: Hívásirány (kód) 

• B=belföld (Belföld alatt értve a helyi, helyközi I.-II.-III., nem földrajzi és Internet irányú 
hívásokat.) 

• M=mobil 
• N=nemzetközi  

(D-G) oszlopok: Az összes előfizetői szférára (lakossági + nem lakossági) vonatkozóan kell 
az adatokat megadni. 
 
 
 
III.2.4. Saját előfizetők - Nyilvános állomásról indított - hívásaiból származó összegzett 
nettó árbevétel [Millió Ft], valamint összegzett kapcsolásszám [db] és forgalom [ezer 
perc] (csúcsidejű és kedvezményes idejű összesen) 
 

 



 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A körzetszám megadása minden körzet esetében kötelező. 
 
(C) oszlop: Hívásirány (kód) 

• B=belföld (Belföld alatt értve a helyi, helyközi I.-II.-III., nem földrajzi és Internet irányú 
hívásokat.) 

• M=mobil 
• N=nemzetközi  

(D-G) oszlopok: Az összes előfizetői szférára (lakossági + nem lakossági) vonatkozóan kell 
az adatokat megadni. 
 
 
III.3.1. Hozzáférések a helyhez kötött telefon hálózatban (db) 
 
A táblázatban feltüntetendők a szolgáltató által használt, tulajdonában lévő, bérelt vagy 
hurokátengedés útján igénybevett hozzáférések is.  
 
Csak közvetítő, vagy csak behívókártyás szolgáltatóknak nem kell kitölteni! 
 

 
 
(A) oszlop: Az adatokat az időszak végi (2010Q4 és 2011Q2) állapotnak megfelelően, 
minden időszak-variáció vonatkozásában meg kell adni. 
 
(B) oszlop: A település szintű adatokat a magyarországi 3154 település + Budapesti 
kerületek vonatkozásában – településrész bontás nélkül – szükséges megadni. (Pld. 
Debrecen-Józsa településrész adatait Debrecen településre kell aggregálni.) 
(C) oszlop: A körzetszám megadása csak a nomadikus „21” körzet esetében kötelező. 
 
(D-E) oszlopok: A PSTN telefonhálózaton megvalósított analóg külön vonalú vezetékes, 
valamint analóg ikervonalú vezetékes hozzáférések száma. 
(F-G) oszlopok: Az ISDN2 "B" csatorna vagy ISDN-BRA (alapsávú) hozzáférések száma.  
 
(H-I) oszlopok: Az ISDN30 "B" csatorna vagy ISDN-PRA (primer sebességű) hozzáférések 
száma. 
(J-K) oszlopok: Koax-HFC hálózatos (KTV) telefon hozzáférés alatt az analóg 
műsorterjesztésre is alkalmas, az előfizetőnél koaxiális kábelben végződő hozzáférések 
száma. 
(L-M) oszlopok: A fényvezetős hozzáférések közé tartoznak az előfizetőig terjedő (FTTH) 
fényvezetős hozzáférések. 
(N-O) oszlopok: Ebben a kategóriában kizárólag a hozzáférési hálózatban vegyes optikai 
kiépítésű hálózatok (FTTB, FTTC) esetén alkalmazott (sodrott érpáras, UTP) kapcsolt 
Ethernet technológián megvalósított szolgáltatás hozzáféréseit kell feltüntetni. 
(P-Q) oszlopok: A szélessávú DSL technológián nyújtott IP alapú telefon hozzáférések 
száma. 



(R-S) oszlopok: Rádiós RLL (rádiós helyi hurok) olyan vezetéknélküli elérésű analóg 
telefonhálózat, amelyet a vezetékes hálózat meghosszabbításaként alkalmazva nyújtható 
helyhez kötött telefon szolgáltatás. 
(T-U) oszlopok: Szélessávú rádiós elérésen keresztül biztosított IP telefon szolgáltatás. 
 
(V-W) oszlopok: Lakóparki alközpontok közbeiktatásával biztosított helyhez kötött nyilvános 
telefonszolgáltatások hozzáféréseinek a száma. 
(X-Y) oszlopok: A bérelt vonali hozzáférést abban az esetben kell megadni, ha az helyhez 
kötött hangszolgáltatás érdekében létesült. 
(Z, AA, AB) oszlopok: A nyilvános állomások darabszámát kell feltüntetni. 
 
 
 
III.4.1. Összekapcsolási forgalmi szolgáltatások "Nagykereskedelmi" nettó árbevétele 
(Millió Ft), valamint forgalma (ezer perc) 
 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A társszolgáltató megnevezése. 
 
(G-H) oszlopok: Azt az árbevételt ill. forgalmat kell feltüntetni, amelyet a szolgáltató 
valamely nemzetközi szolgáltató felől érkező bejövő nemzetközi hívások után számláz. 
(I-L) oszlopok: Azt az árbevételt ill. forgalmat kell feltüntetni, amely a szolgáltató előfizetői 
valamely közvetítő szolgáltató hálózata felé, közvetítőválasztással kezdeményezett 
hívásaival kapcsolatos (híváskezdeményezés nagykereskedelmi szolgáltatás). 
(M-P) oszlopok: Azt az árbevételt és forgalmat kell megadni, amelynél a hívás az Internet, 
vagy behívókártyás társszolgáltató elérési pontjára irányul és az elérés percdíját részben, 
vagy egészben a társszolgáltató fizeti hálózati szerződés keretében a szolgáltató részére. 
(Q-T) oszlopok: Itt kell feltüntetni a tranzit szolgáltatás belföldi igénybevevőjétől származó 
teljes árbevételt és forgalmat, beleértve a harmadik szolgáltatónak továbbadandó 
végződtetési díjat is, valamint az ehhez tartozó tranzit forgalmat. 



 
III.4.2. Összekapcsolási forgalmi szolgáltatások "nagykereskedelmi" nettó kifizetése 
(Millió Ft), valamint ehhez kapcsolódó forgalma (ezer perc) 
 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A társszolgáltató megnevezése. 
 
(G-H) oszlopok: Azt az árbevételt ill. forgalmat kell feltüntetni, amelyet a szolgáltató 
valamely nemzetközi szolgáltató felől érkező bejövő nemzetközi hívások után fizetett. 
(I-L) oszlopok: A közvetítő szolgáltatókénti kifizetéseket kell feltüntetni, amelyek más 
szolgáltató előfizetői közvetítőválasztással kezdeményezett hívásaival kapcsolatosak 
(híváskezdeményezés nagykereskedelmi szolgáltatás). 
(M-P) oszlopok: Itt kell feltüntetni azt a kifizetést és forgalmat, amelynél a hívás az Internet, 
vagy behívókártyás társszolgáltató elérési pontjára irányul és az elérés percdíját részben, 
vagy egészben a szolgáltató fizeti hálózati szerződés keretében a társszolgáltató részére. 
(Q-T) oszlopok: Itt kell feltüntetni a belföldi tranzit szolgáltatónak kifizetett teljes forgalmi 
költséget és az ehhez tartozó forgalmat, beleértve a harmadik szolgáltatónak továbbadandó 
végződtetési költséget is. 
 
 
III.4.3. Összekapcsolási kiegészítő szolgáltatások nettó árbevétele (Millió Ft) 
 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A társszolgáltató megnevezése. 
 
(C-P) oszlopok: Az összekapcsolási kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó – a táblázat 
szerint bontott - nettó árbevételt kell feltüntetni 3 tizedes jegy pontosságig. 
 
 
 



4.4. Összekapcsolási kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgyévi nettó 
kifizetések (Millió Ft) 
 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A társszolgáltató megnevezése. 
 
(C-P) oszlopok: Az összekapcsolási kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó – a táblázat 
szerint bontott - nettó kifizetéseket kell feltüntetni 3 tizedes jegy pontosságig. 
 
 
 
III.4.5. A hang hívásvégződtetés nagykereskedelmi tarifái az időszak végén 
(2010.12.31-én és 2011.06.30-án) 
 
 

 
 
((A) oszlop: Az adatokat az időszak végi (2010Q4 és 2011Q2) állapotnak megfelelően, 
minden időszak-variáció vonatkozásában meg kell adni. 
 
(B) oszlop: Az adatokat a végződtetési irányok felsorolásával szükséges megadni. 
 
(C-D) oszlopok: A végződtetési díjakat (ÁFA nélkül) forintban szükséges feltüntetni 
csúcsidejű és csúcsidőn kívüli időszakok vonatkozásában. 
 
(E-H) oszlopok: A végződtetési díjak megállapítási módjának leírása. Ha az előre 
meghatározott módozatokból nem tud választani, akkor a „H oszlopban” – maximum 1-2 
mondatra szorítkozva – írja le. 
 
 
 
 



5.1. Díjcsomagok összesített előfizetőszám és árbevétel adatai 2010. és 2011. 1. félév 
 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban lévő adatok 
időintervallumukra (2010Q1-Q4 és 2011Q1-Q2) vonatkoznak. Az adatokat minden időszak-
variáció vonatkozásában meg kell adni. 
(B) oszlop: A település szintű adatokat a magyarországi 3154 település + Budapesti 
kerületek vonatkozásában – településrész bontás nélkül – szükséges megadni. (Pld. 
Debrecen-Józsa településrész adatait Debrecen településre kell aggregálni.) 
(C) oszlop: A körzetszám megadása csak a nomadikus „21” körzet esetében kötelező. 
 
 
(D-Q) oszlopok Általános információk: 
• Az adatlapon a kiegészítő (kényelmi) szolgáltatások havidíját ill. egyszeri díját nem kell 

számításba venni.  
• A nomadikus ("21" elő számmal hívható) előfizetéseket valódi nomaditás (helyhez nem 

kötött szolgáltatás) esetén külön, "21" számozási területnél kell megadni. Ha a "21" elő 
számú hívószámot helyhez kötött szolgáltatásra (pl. csak egy adott DSL hozzáférésen 
igény bevehető módon) adták ki, az előfizetési adatokat a megfelelő számozási területnél 
kell feltüntetni. 

 
(D,E); (H,I) oszlopok: Csak (helyhez kötött) telefonszolgáltatást tartalmazó díjcsomagot 
igénybevevők esetében csak az egyedileg értékesített telefon díjak és darabszámok 
tüntetendők fel. 
 
(F,G); (J-M) oszlopok: Telefon+egyéb (TV, Internet, Mobil) díjcsomagot - csomagárban – 
igénybevevők esetében meghatározó szempont, hogy a különböző hírközlési 
szolgáltatásokat egy díjcsomagban, azaz csomagárban értékesítik. A kategóriában az 
"egyéb" jelenti a nem helyhez kötött telefonszolgáltatást (pl. TV, internet, mobil hang). A "TV" 
szolgáltatásokba egyaránt beleértjük a KTV (analóg és DVB-C műsorelosztás) és az IPTV 
szolgáltatásokat is. A csomagáras termékek (J,K oszlopok) esetében, a csomag tényleges 
díját kell feltüntetni, míg a (L,M oszlopok) esetében az összes árbevételből 

 

csak a helyhez 
kötött telefon előfizetésre jutó részt. 

A két kategóriának le kell fednie a szolgáltató teljes előfizetői kínálatát.

 

 Ha a helyhez 
kötött telefon szolgáltatás mellett más hírközlési szolgáltatást is nyújt az előfizetőnek, de azt 
nem csomagárban értékesíti, akkor is a „csak (helyhez kötött) telefonszolgáltatást 
tartalmazó díjcsomagok” közé kell sorolnia, ha több termék együttes igénybe vétele 
esetén un. csomagkedvezményt érvényesít valamelyik termék árában. 



(N-Q) oszlopokban a bekapcsolási díjakból származó tárgyévi összegzett árbevételt (Millió 
Ft) kell megadni. 
 
III.5.2. Helyhez kötött telefon szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok felsorolása, 
beleértve a "komplex csomagáras" (telefon, TV, internet egyben) díjcsomagokat is 
  

 
5.2.1. Díjcsomagok felsorolása 2010. évre vonatkozóan 

Csak behívókártyás szolgáltatóknak nem kell kitölteni! 
 
Ezen az adatlapon az összes, nyilvános és az ÁSZF-ben nem szereplő, egyedi díjcsomagját 
adja meg 2010. évre vonatkozóan. Ha nem tudja nevesíteni a nem publikus csomagokat, 
akkor összevontan szerepeltesse azokat. 

 
 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban a 2010Q1-Q4 időszak

(C) oszlop: Az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) feltüntetett név vagy a díjcsomag 
egyedi azonosítására alkalmas jellemző elnevezés megadása. 

 
vonatkozásában kell az adatokat megadni. 

(C) oszlop: Az adatokat lakossági/ nem lakossági csoportbontásban szükséges megadni.  
 
(D) oszlop: A díjcsomag típusa (önálló, komplex csomagáras) 

• Önálló: Csak (helyhez kötött) telefonszolgáltatást tartalmazó díjcsomag, 
• Komplex csomagáras: A Telefon+egyéb (TV, Internet, Mobil) díjcsomagot - 

csomagárban – igénybevevők. 
A két kategóriának le kell fednie a szolgáltató teljes előfizetői kínálatát.

 

 Ha a helyhez 
kötött telefon szolgáltatás mellett más hírközlési szolgáltatást is nyújt az előfizetőnek, de 
azt nem csomagárban értékesíti, akkor is a „csak (helyhez kötött) telefonszolgáltatást 
tartalmazó díjcsomagok” közé kell sorolnia, ha több termék együttes igénybe vétele 
esetén un. csomagkedvezményt érvényesít valamelyik termék árában. 

(E) oszlop: A tárgyidőszakban hány hónapig volt érvényes a csomag [db] mezőben az 
adott időszak hónapjainak száma (2010Q1-Q4=1-12, 2011Q1-Q2=1-6) alapján kell a 
szolgáltatás időintervallumát megadni. 
(F-H) oszlopok: A díjcsomagokhoz tartozó nettó árbevétel adatok megadása millió forintban 
3 tizedes jegy pontosságig. 
(I) oszlop: Előfizetési hónapok száma

(J) oszlop. A díjcsomagban levő telefon előfizetések által indított beszédforgalom megadása 
(ezer perc). 

: azon hónapok összességét értjük, amely hónapokban 
az előfizetők felé az adott áron az adott előfizetés számlázásra került (az egyes hónap 
előfizetésszámának éven belüli kumulált értéke. Pl. Ha januárban 10, februárban 12, 
márciustól decemberig 14 előfizetés volt, akkor az előfizetői hónapok száma = 
10+12+10*14).  

 



(K) oszlop: Az időszak végén érvényes nettó listaárat tüntessék fel. Amennyiben a 
szolgáltatás kedvezményes időszakot is tartalmazz, a listaár a kedvezményes és nem 
kedvezményes időszakokkal súlyozott ár lesz. Pl. két hónapig ingyenes azt követően 5000 
Ft. Listaár=(0*2+10*5000 Ft)/12. Komplex csomagáras termékeknél a tényleges csomagárat 
kell feltüntetni. 
(L) oszlop A komplex csomagáras termék havi díjának listaárából a helyhez kötött 
telefon szolgáltatásra eső rész (Ft). Itt a „D oszlopban” komplex csomagáras termékként 
feltüntetett szolgáltatásokban a helyhez kötött telefonra eső részt kell megadni. 
 

 
5.2.2. Díjcsomagok felsorolása 2011. 1. félévre vonatkozóan 

Csak behívókártyás szolgáltatóknak nem kell kitölteni! 
 
Ezen az adatlapon az összes, nyilvános és az ÁSZF-ben nem szereplő, egyedi díjcsomagját 
adja meg 2011. 1. félévre vonatkozóan. Ha nem tudja nevesíteni a nem publikus 
csomagokat, akkor összevontan szerepeltesse azokat. 
 

 
 
(A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban a 2011Q1-Q2 időszak

 

 
vonatkozásában kell az adatokat megadni. 

Az adatlap kitöltése megegyezik az 5.2.1 táblázatnál leírtakkal. 
 
 
III.6.0. A 10 legjelentősebb kiskereskedelmi ügyfél bevételi adatai 2010. évben, 
valamint 2011. első félévében (Millió FT) 
 
Csak behívókártyás szolgáltatóknak nem kell kitölteni! 
 

 
 
A táblázatot a 10 legjelentősebb bevételű kiskereskedelmi ügyfél felsorolásával és a 
hozzátartozó bevétel megadásával kell kitölteni. Ha az ügyféllel valamelyik időszakban még 
vagy már nem állt kapcsolatban, akkor a bevétellel nem rendelkező időszakban a „0” értéket 
kell feltüntetni (üres adatmező megadása kerülendő). 
 
 
 



III.7.0  A szolgáltató által üzemeltetett kapcsolóeszközök állománya (db) 
 
Csak közvetítő, vagy csak behívókártyás szolgáltatóknak nem kell kitölteni! 
 

 
 
 (A) oszlop: Az időszak általában a fejlécen megadott időpontokra vagy időintervallumokra 
vonatkozik (pld. 2010Q4 vagy 2010Q1-Q4). A fenti táblázatban a 2011Q2 időszak

(B) oszlop: A körzetszám megadása minden körzet esetében kötelező. 

 
vonatkozásában kell az adatokat megadni. 

 
(C) oszlop: Nemzetközi kicserélő-központ az a központ, ahol a nemzeti és nemzetközi 
SS7 jelzésrendszer illesztése történik (nemzetközi pontkóddal rendelkező központ). 
(D) oszlop: Tandem központnak minősül az a központ, amely elsődlegesen helyi központok 
közötti kapcsolásokat végez a hívószám alapján a számozási területen belül. 
(E) oszlop: Kombinált központnak nevezzük, amely helyi és más számozási területek felé 
irányuló, ill. onnan érkező forgalmat is kezel. 
(F) oszlop: Kihelyezett fokozat. Nagyobb előfizetői csoportok esetén alkalmazható 
megoldás a kihelyezett fokozat, amikor a központkapcsoló berendezéseinek egy 
részét (koncentráló fokozat) viszik közelebb az előfizetőkhöz 
(G) oszlop: Előfizetőket kiszolgáló alközpont. Idesorolandó minden olyan eszköz, amely a 
nyilvános, helyhez kötött telefon hálózathoz ISDN interfészen csatlakozik és saját díjfizető 
előfizetőket szolgál ki (pl. lakóparki alközpont, irodaházak alközpontja, némely esetben 
telefont is nyújtó kis KTV hálózatok stb.). 
(H) oszlop: Előfizetői optikai multiplexer. Különböző hullámhosszakat használó 
adatfolyamokat egyetlen adatfolyammá egyesítő eszköz. 
(I) oszlop: Előfizetői egyéb (pl. PCM) multiplexer. Egyetlen digitális jelsorozatot állít elő 
két, vagy több analóg bemenő jelből impulzuskód moduláció és időosztásos 
nyalábolás útján.  
(J) oszlop: VoIP forgalmat közvetítő softswitch. Kábeles műsorelosztó (Koax-HFC) vagy 
egyéb, VoIP hálózaton nyújtott, helyhez kötött nyilvános telefon szolgáltatás forgalmát a 
PSTN hálózat felé, ill. felől közvetítő eszköz 
(K) oszlop: VoIP előfizetői átjáró (gateway) szerver. Behívókártyás szolgáltatás vagy 
szélessávú telefon szolgáltatás elérésére szolgáló, előfizetői hozzáféréseket kiszolgáló 
szerver. 
(L) oszlop: IP alapú összekap-csolást végző router. IP alapú hálózatokat közvetlenül 
összekapcsoló útválasztó eszköz. 
(M) oszlop: CMTS (Koax-HFC koncentrátor). Vezetékes (Koax-HFC) műsorelosztó 
hálózatok telefonforgalmát koncentráló eszköz. 
 


