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Bevezetés
A jelen pontban meghatározott definíciók egyaránt vonatkoznak a KTV és IPTV hálózaton nyú
és médiaszolgáltatásokra.
(1)
(2)

Átviteli rendszer: a televízió vag

közegéhez üvegszálas vezetékhez - kapcsolódik.
(3)

lis vezetékhez, sodrott érpárú vezetékhez,

iaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és
meghatározza annak összeállítását.
(4)
- rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági
y
(5)
szolgáltatáshoz szükséges Átviteli rendszert biztosítja.
(6)
-demand): olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által

(7)

(8)
tatótól az

üvegszálaskoaxiális á

díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíz
(9)

atások leírása
(1)
(2)

4
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ideértve az esetleges
köteles helyt állni

(1)

A szolgáltatás megvalósítása a frekvencia multiplex jelátvitel alkalmazásával történik. Analóg televízió- és

(2)

optikai és koaxiális kábelhálózatok.
A szolgált

(3)
csatornákra (pl. HBO mozicsatorna). A Szolgáltató a program/szolgáltatáscsomagokban elosztott programokat az
megváltoztathatja, illetve új programcsomagokat alakíthat ki. A televíziófelhasznált távközlési hálózatok részletes meghatározása a vonatkozó tervekben és engedélyekben található.
(1) A szolgáltatás megvalósítása:
- Az MPEG-2 vagy MPEG-4 (HD) formátumú digitális jelfolyam több TV csatorna összegzett kép és hang,
-

s alkalmazására kerül sor.
figyelemmel az Mttv. 11. §-ában foglaltakra

a

megoldást alkalmaz.
csatornák kiskorú általi elérhe
ít be PIN kódos védelmet, mely kódot

A smart kárty
részletes leírását az set top boxok felhasználói kézikönyve tartalmazza.
ha egy, az Mttv. vonatkozó ren
a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató mulasztása - elmaradt vagy helytelen besorolás miatt
-

A titkosított MPEG-2 vagy MPEGmodulálunk, a DVBmoduláció típusa QAM 64, vagy QAM256.

-ek (TS) kialakítására kerül sor. A

-

-ek) a frekvencia multiplex
-elosztó hálózaton az egyéb szolgáltatások
álata
esetén a TV készülékhez és CA modulhoz.

-

A CA modul használata DVB-C tunerrel
Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a Végberendezés (tévékészülék) szolgáltatására, és nem vállal
hogy a szolgáltatás
5
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- elhárítani nem képes. A jelenség

kifogástalan vételét biztosítja.
-

-

használhatja felvételre.
A set top boxok kimenetein, a titkosítás feloldása és digitális

-

CA modul használata esetén a titkosított digitális video és audio jelek a TV készülékhez jutnak el. A digitális
tatói tulajdonú CA modul
végzi

(2)

-elosztásra
vonatkozó nemzetközi ajánlásokat.

(3)

Hz közötti
csatornák elhelyezkedésének figyelembevételével kerültek kijelölésre.

(4)
végberendezésekkel. A CA modul mindig CI interfészen (PCM
-elosztás
(5)

A digitális tév

visszaállítása után, illetve olyan esetekben, amennyiben a csator
2. A KTV2.1. Analóg szolgáltatás
a.)
i)

intje

meghatározása:
Mérési módszer:
eredményei alapján kerül
b.)
i)
mutató meghatározása:
Mérési módszer:

2.2. Digitális szolgáltatás
a.) Modulációs hibaarány
6
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ponton mért érték. iii) Mérési módszer:
kerül meghatározásra.
(1)

ó, szélessávú vételre alkalmas

készüléktípusokból szerezheti be.
(2) A televízió-

hozzáférési pontokon jogosult a szolgáltatás igénybevételére.
(3)
(4) A digitális szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kihelyezett távközlési berendezést (set top box vagy CA
havi bérleti díjon veheti igénybe.
(5)

4
teti a Szolgáltatóval a set top box vagy CA modul elhelyezésének helyszínét, és
-t vagy CA modult is bérelhet,

2.4. A médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztése, illetve megszüntetése a Médiatanács felhívása alapján
(1)
édiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (Mttv.) 188-189. §-ban foglalt kötelezettségénél fogva a Médiatanács által kibocsátott felhívás
alapján a médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztésére, illetve megszünteté
(2)

Amennyiben a Médiatanács az Mttv 187.§ (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkövetkezményt
a hatá
Médiatanács által kibocsátott felhívás alapján
felhívásban meghatározottak szerint megszüntetni.
(3)
Amennyiben ismételt jogsértés esetén a Médiatanács vagy a Hivatal az Mttv 187.§ (3) bekezdés b)-d)
pontjaiban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a
felszólítására nem teljesíti, a Szolgáltató köteles a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
(4)
Szolgáltató hibás

felhívás eset
megszünteti, az ÁSZFvonatkozásában a programcsomag összeállítást, csatorna kiosztást egyoldalúan saját hatáskörben jogosult
tban foglalt
jogaival, továbbá erre a körülményre hivatkozással egyéb kárigényt sem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
7
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(5)
izetési díjat a Szolgáltató részére megfizetni. A médiaszolgáltatás továbbításának

3.1. Elekt

Electronic Program Guide)

közvetlen eléréséhez. Az EPG-

Az EPG szolgáltatás a médiaszolgáltatók által megadott információkon nyugszik, s így a Szolgáltató nem vállal
kellemetlenségekért.
adások esetében idegen nyelven is nyújthatja

sa
(1)
keresztül történik az arra
-hozzáférési pont) csatlakozik a
Szolgáltató hálózatához (IPTV szolgáltatás). Az IPTV Szolgáltatás
is biztosíthat.
(2)
-hozzáférési pontját a Szolgáltató saját szolgáltatási
területén belüli rézhálózatában ADSL alapú Átviteli rendszeren valósítja meg, az ADSL hozzáférés kiépítésének és
ezen keresztül a
leszerelés vagy korlátozás alatt nem álló telefonszolgáltatás, vagy vonal-üzembentartási szolgáltatás.
(3)
A vonal-üzembentartási szolgáltatás leírását a Szolgáltató ÁSZF-ének 1. számú mellékletének C.2.3. pontja,
a
2. számú melléklet pontja tartalmazza.
(4)
A Szolgáltató egy zárt hálózati szegmensen MPEG4 formátumban IP jelfolyamként továbbítja az IPTV
a továbbított tartalom védelme érdekében.
(5)
A Szolgáltató a DRM (Digital Rights Management - Dig
(6)
T H.

-

továbbítására HDMI (High Definition Multimedia Interface) csatlakozón keresztül, azonban az HDMI csatlakozási
kerülnének elosztásra.
(7)

8
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határozzák meg.
Az önálló
szolgáltatással együtt igénybe vett IPTV szolgáltatás ese
szolgáltatással együtt maximum 1 db.
(8)
szegmenséhez olyan központi eszközök is kapcsolódhatnak, amelyek célja a Tegnap TV-je (Catch-up Television
funkció használatához való tárhely biztosítása.
(9)
media gateway eszköz (továbbiakban digitális elosztó), amely tartalmazza az ADSL technológiájú hozzáférés
létesítéséhez szükséges modemet, valamint rendelkezik router funkcióval is. A digitális elosztó beállítását a
a digitális elosztóhoz
(10)
alósítja meg a digitális elosztó szerepét
(11)
Ethernet hálózat kerül
szükség, a hálózatban egy router funkciót megvalósító végberendezés elhelyezésére van szükség. A végberendezés
(12)
a Szolgáltatón kívü
szerinti felfüggesztése esetén.
(13)
szolgáltatásának együttes igénybevételére technikailag nincs mód. A Szolgáltató nagykereskedelmi kötelezettségénél

vonatkozó rendelkezések:
A Szolgáltató az Mttv. 74.§.
összesen hat lineáris audiovizuális (TV) médiaszolgáltatását és három lineáris rádiós médiaszolgáltatását. A
Közszolgálati csomag - az Eht. 135.§ (1) bekezdésében foglaltakra való tekintettel - a szolgáltatás sajátosságaiból

(16) A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az IPTV szolgáltatását más elektronikus hírközlési szolgáltatásaival
együtt kedvezményes csomagban értékesítse. Az ilyen aktuálisan
folyamatosan közzéteszi.
2. Az IPTV szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, a felek jogai és kötelezettségei
(1) Az IPTV szolgáltatás esetében alkalmazott Átviteli rendszer a Szolgáltató által biztosított IP alapú
csomagkapcsolt technológián alapuló hozzáférés (amely nem azonos például az ADSL internet szolgáltatással).
Az IPTV szolgáltatás jelen ÁSZF-üzembentartási
szolgáltatást is) és azon IP alapú csomagkapcsolt technológiájú hozzáférés - amely Átviteli rendszerként a
9
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(2)

-os tápáramellátást igényel
-kimaradás esetén az

(minden Kapcs
(3)
végrehajtott IP hálózat(4)

-e az IPTV szolgáltatás igénybevételére, arról a
Szolgáltató ügyfélszolgálatai szolgálnak részletes felvilágosítással.
(5) Az IPTV szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott szélessávú adatátvitelre alkalmas hálózat, mint Átviteli

kétség esetén továbbítására alkalmas Átviteli rendszer rendelkezésre áll-e. Más internet-szolgáltató ADSL szolgáltatása mellé
(6)
hozzáférési ponton ve
(7)
egyéb ún. kapcsolódó eszközöket (pl. a digitális elosztót (Home Media Gateway)) a Szolgáltató bocsátja az
apcsolódó Eszközök). A Kapcsolódó Eszközök átadásáról a felek átadás-átvételi
Kapcsolódó Eszközöket a Szolgáltató bármikor megvizsgálhatja, és rendeltetéssze
(8)
ponton jogosult használni és azok használatát jogosulatlan harmadik személy részére nem engedheti át.
(9) Az ÁSZF rendelkezéseinek megtartásáért, a Kapcsolódó Eszközökért, a szolgáltatási díjak megfizetéséért,
szolgáltatás használatát másnak átengedi, vagy azt más használja.
(10)

tesz eleget, úgy köteles a szolgáltatót ért kár megtérítésére.
(11)
igénybe venni.
(12)
foglalja a Kapcsolódó Eszközöket is, amelyekkel az IPTV szolgáltatás a hagyományos analóg
ést a Szolgáltató
(13)

személyek számá

(14)

-tartalmak) és meghatározott
t egyedi azonosító (jelszó, vagy

szolgáltatás-elemek igénybevételéért, miután azok a Feltételes hozzáférési rendszer részét képezik.
(15)
rúak számára nem ajánlott tartalmakhoz való hozzáférés
10
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dszerbeállítások)

(16)
továbbítására
ideértve az esetleges jogdíjigényeket is köteles helyt állni
nem kizárólagosan:
a.)

lgáltatás, ahol az

kereskedelmi vendéglátóhelyekre, klubokba, üzletekbe, üzletközpontokba, irodákba, közterületekre, épületekbe,
épületek közös használatú területeire); függetlenül attól, hogy e területek a nagyközönség
számára korlátlanul, vagy csak valamely klub, társaság vagy egyéb csoport tagjai számára állnak korlátozott
rendelkezésre.
b.) kereskedelmi vagy egyéb, üzleti tevékeny
intézményben kerül kihelyezésre (így különösen kórházak, bentlakásos otthonok, kollégiumok, büntetéshelyiségek)
3. IPTV szolgáltatás - programcsomagok
(1)
Az IPTV programcsomagok önállóan vagy szolgáltatáscsomagban, vagy a Szolgáltató által nyújtott más

továbbításra.
(2)
választhatók a programcsomagok leírásában foglaltak szerint.
3.1. IPTV díjcsomagok
Az IPTV díjcsomagok a Szolgáltató xDSL, FTTH technológiával lefedett szolgáltatási területén belül az IPTV képes
függeléke tartalmazza.

z (EPG Electronic Program Guide)

4.2. IPTV tárhely
Az IPTV tárhely szolgáltatás magában foglalja a Tegnap TV-

2. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza.
4.2.1 Tegnap TV-je
A Tegnap TVamely lehet
óráig változhat. Amennyiben a Tegnap TV11
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vonatkozásában, úgy ezt a televíziós csato
TVTV-je szolgáltatás a
A Tegnap TVelcsúszása, vagy kimaradása okozta kellemetlenségekért.
A Tegnap TV4.2.2 Hálózati videó

rögzítésre került

network Personal Video Recorder)

maximum 7 óra hosszúságú -

meg, a Szolgáltató a
-

b

elvetésére vagy korábban r
törölheti a rögzített felvételeket a Hálózati videó eszközön. Amennyiben egy adott csatorna Szolgáltató kínálatából

tartalmak esetében biztosított. A
egy ikon jelzi.

kimaradása okozta hibákért.
.
4.2.3 Megállítható adás

k-

mindkét

megoldás esetén -

5. Gyerekzár védelem
(1)
az Mttv. 11. §-ában foglaltakra

figyelemmel

(2)
bocsátott hozzáférési PIN kód használatával Gyerekzár PIN kódot beállítani. A Gyerekzár PIN kód használatával az

12
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álói kézikönyv,

(3)
Mttv. által meghatározott kategóriák valam
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató mulasztása - elmaradt vagy helytelen besorolás
6
6
(1)

miatt gyermekek és

a.) Célérték:
(i) MDI DF percenkénti maximumok órás átlaga: < 75 ms
(ii) MDI MLR órás átlaga: < 0,005
b.)
(i)
szerinti egész) másodperces intervallumokban számolt ingadozásából (MDI DF SEC) indul ki.
Ezek p
MDI DF MAX értékek órás átlagai szerepelnek (MDI DF MAX H_AVG).
(ii)
arányokat percekre számolja, majd ezek egész órákra végzett átlagolásával jó közelítésben
meghatározható az órás átlag is (MDI MLR H_AVG).
(iii)
percen át nem kért vagy nem kapott IPTV forgalmat), a fenti órás átlagok számításából
kimaradnak. Azokra az órákra, amikor egyetlen értékes perces adat sem érkezett, nem
számolódnak a fenti H_AVG paraméterek.
c.) Mérési módszer:
(i) A fenti módszerek szerinti átlagolásokat és összesítéseket Szolgáltató rendszere végzi, amely
napi, havi, vagy éves szinten készít jelentést az egész szolgáltatásra vetített óránkénti
célértékteljesülési er
ill. egyedi szolgáltatásokról is hasonló elvek szerinti riportot készíteni.
(ii) Az Invinetwork
DF
és MDI MLR értékek számítása.

(2)
, amelyen a jel a szolgáltatás biztosítása során áthalad. Összesítve tartalmazza az
i végponton tapasztalható kép- és
(3)

(4)

-érzetét.
Ezért a Szolgáltató olyan technológiát alkalmaz, amely az IP hálózaton belül az IPTV szolgáltatás
- és

(5)
szolgáltatást is igénybe vesz a Szolgáltatótól, amely azonos hálózati szegmenst és átviteli technológiát
13
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endezés csatlakoztatásának feltételei

rendelkezzen a szolgáltatás igénybevételére alkalmas Kapcsolódó Eszközökkel (pl. digitális elosztó (Home Media
(2)

gáltató az
kérésére -

8. A médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztése, illetve megszüntetése a Médiatanács felhívása alapján
(1)
-189. §-ban foglalt kötelezettségénél fogva a Médiatanács
által kibocsátott felhívás alapján a médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztésére, illetve megszüntetésére
(2)

Amennyiben a Médiatanács az Mttv 187.§ (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkövetkezményt

Médiatanács által kibocsátott felhívás alapján
felhívásban meghatározottak szerint megszüntetni.
(3)
Amennyiben ismételt jogsértés esetén a Médiatanács vagy a Hivatal az Mttv 187.§ (3) bekezdés b)-d)
pontjaiban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a
felszólítására nem teljesíti, a Szolgáltató köteles a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
(4)
Szolgáltató hibás teljesítésnek, sem a
lt médiaszolgáltatás továbbítását a
szolgáltatáscsomagok vonatkozásában a programcsomag összeállítást, csatorna kiosztást egyoldalúan saját
hatásk
foglalt jogaival, továbbá erre a körülményre hivatkozással egyéb kárigényt sem érvényesíthet a Szolgáltatóval
szemben.
(5)
zetni. A médiaszolgáltatás továbbításának
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C. Az internet és adathálózati szolgáltatások leírása
1. A szolgáltatásokkal kapcsolatos definíciók
Jelen ÁSZFAlapszolgáltatás

csoport
Olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely az alapszolgáltatást kiegészíti,
és annak meglétét feltételezi.

Szélessávú helyhez kötött
internet elérési szolgáltatás

szélessávú (>0,12 Mbit/s) internet hozzáférés típusú szolgáltatások

2.1. Helyhez kötött internet elérési szolgáltatások
(1)
a Szolgáltató hálózatának központját, azon keresztül a hazai és nemzetközi Internetet.
(2)
adatok módosítás nélkül, az internet hálózat elemei által meghatározott útvonalon és sebességgel érik el a
megkülönböztetést nem alkalmaz. Az ÁSZF Törzsszöveg 5.2.4. pont (3) bekezdése alapján a jelen melléklet 2.2.4.
pontjában leírtak szerinti titkosítatlan email küldési protokoll (SMTP) forgalmát a jelen melléklet 2.2.4. pontjában
foglalt feltételek szerint a Szolgáltató korlátozza.
(3) A Szolgáltató Szolgáltatásának más adathálózatokkal vagy az Internet hálózattal való kapcsolatát a
(4)
(5)
látozott.
(6) A végberendezésekkel szemben támasztott követelmények:
-T) ajánlásoknak. Ennek
gáltatás-hozzáférési ponto(ka)t.
(7) A Szolgáltatás felügyeleti rendszer:
A Szolgáltatás átfogó felügyeletére kiépített hálózat menedzsment rendszer az események, riasztások folyamatos
naplózását végzi. A riasztások megmutatják a hálózatban, végberendezésben bekövetkezett állapotváltozást,
tartalmazzák a hiba leírását, súlyosságának fokát, a hiba idejét.
(8)
A szolgáltatás megosztása:
Az internet szolgáltatások háztartáson vagy telephelyen kívüli üzleti vagy magáncélú megosztása nem engedélyezett.
(9)
Kínált sávszélesség:
technológiai okokból elmaradh
(10)
Garantált sebesség:
ponton le- és feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség [Mbit/s].
teljesül, a szolgáltatás alulteljesítettnek tek
leírása jelen melléklet C.3.1.1. pontjában található.
(11)
Le- és feltöltés:
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(12)

(13)

amely

(14)

A Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján biztosított helyhez kötött internet elérési szolgáltatások nyújtásának

szolgáltatások Szolgáltató általi igénybe vétele. Ezen szolgáltatások a Szolgáltató befolyási körén kívül esnek, ezért
jelen ÁSZF-ben rögzített internet elérési szolgáltatások korlátozottan alkalmasak olyan tevékenységek végzésére,
amelyek folyamatos szünetmentességet igényelnek, pl. vagyonbiztonsági vagy biztonsági-felügyeleti
tevékenységekre.
2.1.2. ADSL alapú adathálózati (internet) szolgáltatások
2.1.2.1. Alapszolgáltatás

(1)

lis hozzáférési

(2)
szolgáltatást, telefonszolgáltatás nélküli ADSL
hozzáférést, vagy Vonal-üzembentartási Szolgáltatást nyújtanak sodrott érpáron, és amely Társszolgáltatókkal a
L hozzáférés
elnevezés a továbbiakban összefoglalóan jelenti az ADSL, ADSL2+, VDSL technológiákat. Ahol a Szolgáltató vagy
a Társszolgáltató terület specifikus szolgáltatást nyújt, külön jelölésre kerül.
(3)
-ho
feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak. Az igénybevétel további feltétele, hogy telefonszolgáltatás
-hozzáférési pon
nem áll korlátozás vagy szüneteltetés alatt. Az ADSL kapcsolat aktuális sebessége többek között függ a Szolgáltató
orgalmi
átviteli protokolltól. Az ADSL kapcsolat kb. 2 km-en belül érheti el a maximális teljesítményét Az ADSL alapú
szolgáltatás maxim
VDSL alapú kapcsolat kb. 500 m-en belül érheti el a maximális teljesítményét, e felett csak egyedi vizsgálatok
atás egy olyan digitális átvitel-technikai megoldáson alapul, mely a
metrikus (letöltés irányban a

(5)

A hagyományos alapsávi analóg (POTS) típusú, vagy digitális ISDN (2B+D) szolgáltatások zavarása nélkül

átvitel-technikai rendszer az adatátviteli c
oldalon hozzáférésenként egy(6)
vesz, a szolgáltatások korlátozása vagy szüneteltetése az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint történhet.
a létesítéskor munkalapon rögzített
felhasználónevet és jelszót kell használni, legfeljebb egy aktív bejelentkezés lehetséges. Az internet elérés háztartáson
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vagy telephelyen belül több eszköz közötti megosztáshoz olyan végberendezés (pl. broadband router) alkalmazása
szükséges, amely képes az internet forgalom megosztására és a hálózati címfordítás (NAT) funkció kezelésére.
(7)
Általános Szer

sebesség-értékeket nem érinti.
(8)

szolgáltatóegyetlen publikus IP-hozzáférési pont

-

-T)
Interfész típus

Ethernet 10/100Base-T(X)
RJA végberendezés normál hálózati
A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges végberendezés(eke)t - a Szolgáltató saját
-hozzáférési ponton a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató tulajdonát
,
-

olgáltató által átadott eszközöket sértetlenül
értékcsökkenést - visszaszolgáltatja.
ál

köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére.

Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni.
-hozzáférési pont áthelyezésére -

-

irányadók.
2.1.2.3. ADSL-csomagok

Lakossági ADSL
ADSL 2M

ADSL 5M
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2,00 / 0,19

5,00 / 0,50

15,00 / 0,90

0,30 / 0,06

1,00 / 0,19

1,00 / 0,19

*
viszonyai, valamint a központtól való tá
ténylegesen nyújtott sebességet nem korlátozza a kínált értékben, hanem ann

Lakossági xDSL
xDSL 15M
xDSL Max*
Kínált sávszélesség
(le- és feltöltési
sebesség) [Mbit/s]
Garantált le- és
feltöltési sebesség
[Mbit/s]

15,00 / 0,90

30,00 / 6,00

5,00 / 0,51

5,00 / 0,51

A Lakossági xDSL 15M és xDSL
az ADSL lefedettségi területén belül képes a VDSL technológia nyújtására. A Lakossági xDSL 15M és Max
ételek adottak.
*
viszonyai, valamint
ténylegesen nyújtott sebességet nem korlátozza a kínál

2.1.3. FTTH adathálózati (internet) szolgáltatások
2.1.3.1. Alapszolgáltatás

(1)
-hozzáférési pont
a legújabb optikai technológia (optika a lakásig; Fiber-to-thekábelezéssel és az
- integrated access devic
FTTH típusú összeköttetésen keresztül PPPoE (Point to point protocol over IP) protokollt használva létesíthet internet
zolgáltatás-hozzáférési
-ben
foglalt feltételek szerint történhet.
(2)
által megadott
felhasználónevet és jelszót kell használni, legfeljebb egy aktív bejelentkezés lehetséges. Az internet elérés
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háztartáson vagy telephelyen belül több eszköz közötti megosztáshoz olyan végberendezés (pl. broadband router)
alkalmazása szükséges, amely képes az internet forgalom megosztására és a hálózati címfordítás (NAT) funkció
kezelésére.
(3)

szolgáltatóegyetlen publikus IP-hozzáférési pont

(1)

-hozzáférési pontot megvaló
Interfész típus

Ethernet 10/100Base-T(X)
Ethernet 1000Base-T
(2)
A végberendezést vagy az elosztó eszközt a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató tulajdonát képezi. A
végberendezés átadásakor a Szolgáltató a Díjszabá
kár összegét levonni, -

tséget is-

által átadott eszközöket sértetlenül
ökkenést visszaszolgáltatja.
(3)
Szolgáltató által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
eszközöket a sz
get, úgy köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére.
(4)

Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni.
(5)
-hozzáférési pont áthelyezésére - a sz
irányadók.
(6)

12.1.1. pontjának rendelkezései

alkal

2.1.3.3. Szolgáltatáscsomagok

-hozzáférési pontokon az alábbi kínált sávszélességeken és garantált adatátviteli
sebességeken nyújtja:

FTTH
Kínált sávszélesség
(le- / feltöltés; Mbit/s)

15M
15,00 / 5,00
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80,00 / 40,00

-T(x) (UTP Ethernet, RJ45) csatlakozóval vagy WIFI képes végberendezés (pl.
router) esetén opcionálisan IEEE 802.11 b/g/n szabványú vezeték nélküli csatolóval. A csomag igénybevételének
-T(x) csatlakozóval
essége képes legyen az ultra-nagy
égeit is).

értékeinél magasabb sebesség értékek érh

eszköz 2 darab 1000Base-T(x) Ethernet port használata esetén a kínálati sebesség csak me
2.1.4. Kábeltelevíziós hálózati internet-szolgáltatás
2.1.4.1. Alapszolgáltatás

(1)

Az kábeltelevíziós hálózat alapú Internet hozzáférési alapcsomagok szélessávú digitális hozzáférési

elhelyezett végberendezéssel (kábelmodem) kerül kiépítésre. A Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési
szolgáltatás a kábelhálózaton két frekvenciasávot használ, egyet az el
-860 MHz-es / 6 MHz sávban), és egyet a Szolgáltató felé
-150 MHz-es / 5 MHz sávban), hogy
az Internetezés által megkívánt kétirányú kommunikáció biztosított legyen. Az Internet-hozzáférés által igénybe vett
letöltések történnek.
(2)
rendelke
szolgáltatást is igénybe vesz, a szolgáltatások korlátozása vagy szüneteltetése az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint
történhet. (CGN: szolgáltató). CGN alkalmazása esetén a Szolgáltató
hozzáférést.)
(1)

-

Interfész típus
Ethernet 10/100/1000Base-T(X)
(2) A végberendezést vagy az elosztó eszközt a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató tulajdonát képezi. A
végberendezés átadásakor a Szolgáltató a
-

ási költséget is20
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értékcsökkenést - visszaszolgáltatja.
(3)
Szolgáltató által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
eszközök
esz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére.
(4)

helyreállításáért Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni.
(5)
- a szüksége

- díjfizetési

(6)
z stb.), illetve hálózati eszköz (számítógép, router, WiFi stb.)

(7) Szolgáltatási terület: Tiszaújváros

2.1.4.3. Szolgáltatáscsomagok

(DOCSIS 3.0):

Max

Kínált sávszélesség (le- és feltöltési
sebesség) [Mbit/s]
100,00 / 8,00

Garantált le- és feltöltési sebesség
[Mbit/s]
13,00 / 3,00

DOCSIS 3.0 internet-szolgáltatás
településen nyújtja.

2.2.1. Adathálózati szolgáltatások
2.2.1.1. Az adathálózati szolgáltat

hozzáférési pontra kapcsolódnak. Az adatátvitelt a hazai és nemzetközi ad
Szolgáltató adatkapcsoló központjai, illetve azoknak az adathálózatokkal vagy a közcélú Internet hálózattal való
ére a

A Szolgáltató által telepí

-végberendezés nemzetközi (ITU-T) ajánlások szerinti
rfésze, amennyiben a szolgáltatás router-t is tartalmaz, akkor a
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2.2.1.3. A felügyeleti rendszer

ek, riasztások
folyamatos naplózását végzi. A bejegyzések megmutatják a hálózatban, végberendezésben bekövetkezett

szolgáltató által elektronikus hírkö
Szolgáltató valósítja meg. A szakasz megvalósításában
al biztosított folyamatos
220/230V2.2.1.5. Az Adathálózati szolgáltatás

közleményben hozza nyilvánosságra.
2.2.2 Fix IP cím szolgáltatás
A Szolgáltató biztosítja, hogy az Interne
router) egy konkrét IP hozzárendelésre kerül a Szolgáltató által felügyelt tartományból. Az IP cím a kapcsolat
2.2.3. E-mail szolgáltatás
(1)
Az Interneten keresztüli üzenetváltási protokoll, melyet a Szolgáltató a vele Internet szolgáltatás
protokollt használva tudja a leveleket megjeleníteni vagy áttölteni. A postafiókban tárolt levelek a Szolgáltató
honlapján az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található.
(2)
Az ÁSZF Törzsszöveg 5.2.4. pontjában leírt kéretlen levélküldés (SPAM) elleni védelem érdekében a
-ös port) kizárólag
a Szolgáltató SMTP szerverén keresztül küldhetnek elektronikuslevelet (e-mail).
(3)
A Szolgáltató SMTP szervere a hálózat védelme érdekében nem továbbítja a 25MB nyers méretet meghaladó
(csatolásokkal együtt, fejléc nélkül) email üzeneteket.
(4)
megállapodás hiányában az alábbi
a.)
továbbítását.
b.)

ezelni, azt más számára nem teheti

elvégzett módosításokért, törlésekért.
c.) A postafiókból törölt levelek visszaállítására nincs mód.
d.) A Szolgál
hálózati elemekre, szerverekre nincs hatással, azokról információval nem rendelkezik. Az esetleges email
hibakeresés/elhárítás folyamatban a feladó és annak szolgáltatója adhat felvilágosítást a levél elküldésével
kapcsolatban.
e.)
olható szempontok szerint, amelyek konkrét
nem érinti.
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f.)

l küldésére garancia sem

(5) A felhasználónév és jelszó megadási szabályai:
a.) a felhasználónév minimális hossza három (3), maximális hossza tizennégy (14) karakter
b.)
azonban két (vagy több) ilyen karakter nem
c.) a jelszó minimális hossza hat (6), maximális hossza tíz (10) karakter
d.)
e.)

-), per (/),

f.)
kter) nem megengedett
g.) a jelszó nem tartalmazhatja a felhasználónevet illetve a felhasználónévben nem szerepelhet a jelszó.
(6)
A Szolgáltató internet-hozzáférési szolgáltatási csomagok részeként díjmentesen legfeljebb az ÁSZF-ben
feltüntetett, vagy az Elfiz
-mail postafiókokat igényelhet a Szolgáltatótól díjfizetés ellenében.
(7)
A Szolgáltató jogosult azon díjmentes postafiók szolgáltatásokat törölni, amelynek használatát az e-mail
tájékoz

-

postafiók használatára irányuló szándékát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, a Szolgáltató továbbra is biztosítja
esetén a Szolgáltató továbbra is biztosít ingyenes e-mail postafiók
akítatlanul használaton kívüli e-mail

2.3. Vonal-üzembentartási szolgáltatás
(1) A Vonalkiskereskedelmi hálózat-hozzáférési pontig. A
Szolgáltató üzemben tartja a távközlési háló
-szolgáltatást vegyen igénybe
üzemképességének fenntartását.
(2) A Vonal-üzembentartási szolgáltatás díja nem tartalmaz a hangszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó díj- és
költségelemeket, de tartalmazza mindazon költségeket, amelyet a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a
(3) A Szolgáltató a Vonalszolgáltatás-hozzáférési pontokon nyújtja. A Vonalfennálló, a Szolgáltató Telefonszolgáltatások igénybevételére vonatkozó ÁSZF-jében meghatározott telefon

3. Az internet3.1.1. Helyhez kötött internet szolgáltatás esetén
Kínált sávszélesség és az ehhez tartozó garantált le- és feltöltési sebesség
(1) Célérték: Értékeit a jelenmelléklet az egyes szolgáltatások leírásánál tartalmazza (Mbit/s).
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(2)
Az az átlagos lesorán garantál. Internet szolgáltatás esetén a tesztméréseket referencia szerveken kell elvégezni. A tesztforgalom
orgalomból állhat, nem szükséges a használt hálózati protokollok (http, mail, stb.) pontos
lemásolása. Egyéb (transzparens) adatátviteli szolgáltatás esetén a szolgáltatónak két szolgáltatási pont között kell a
sávszélességet mérni.
(3) Mérési módszer: A méré

(1)
a.) a hálózathoz saját tulajdonú készüléket csatlakoztassanak, amennyiben az megfelel a (3) bekezdésben
írtaknak, vagy
b.) a készüléket a Díjszabásában írt díjtétel ellenében a Szolgáltatótól béreljék.
(2) Ha a Szolgáltató a saját tulajdo
megállapított díjat kell fizetni. A természetes elhasználódás miatti csere díjtalan.
(3)
gondoskodik. Ebben az esetben az berendezés forgalmazójának kell
javítsa.
(4) A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálóza
ó

(5)

rendezésével összekapcsolni, vagy ahhoz

5. Vírusvédelmi szolgáltatás
Kaspersky Internet Security

Multi Device

A Szo
-t (Továbbiakban: KIS MD) kínálja
megrendelése esetén
fenyegetésekkel szembeni védelme érdekében.
számítógépeken és Android alapú mobil eszközökön.

érdekében a vírus adatbázis folyamatosan frissül. Díjak az ÁSZF 2. számú melléklete szerint.

Kaspersky Internet Security for Windows:

Védelem a
24
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Kémprogramok (SpyWare) elleni védelem
Reklámprogramok (AdWare) elleni védelem
Adathalász (Phishing) oldalak és e-mailek elleni védelem
Trójai programok elleni védelem
Internetes férgek elleni védelem
Böngészés közbeni védelem
fal
A telepített programok sérülékenységeinek felderítése és a biztonsági rések kihasználása
védelem

Webkamerához való illetéktelen hozzáférés blokkolása
WiWindows 10, Windows 8, Windows 7 támogatás

Kaspersky Internet Security for Mac
Biztonságos Pénzügyek -

e online bankolásnál és vásárlásnál

i felügyelet böngészés, közösségi oldalak látogatása és online játék közben

Webkamerához való illetéktelen hozzáférés blokkolása
Mac stílusú felhasználói felület
MacOS 10.11 - 10.14 támogatás

Kaspersky Internet Security for Android

Biztonságos webes böngészés
Alkalmazászár
Lopás elleni védelem
Személyes adatok és kommunikáció elrejtése
Intel Atom x86 vagy ARM7 és újabb architectúrájú mobil eszközök támogatása
Android 4.2 9 támogatás
Minimum 320 x 480 vagy nagyobb felbontású készülékeken
25
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licenc által meghatározott számú eszközön használható. A KIS
egyéb kártékony programokkal és a kéretlen elektronikus levelekkel szembeni védelmét megnövelje, azonban a

ada
típusváltásra, csak a tárgyhót kö

meghatározott visszakapcsolási díjat köteles megfizetni.

6. Wifi router
Vezeték nélküli kommunikációt (WLAN) megvalósító, hálózati eszköz.
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D. A telefonszolgáltatások leírása
1. A telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos definíciók
Jelen ÁSZFAlapszolgáltatás

csoport
Olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely az alapszolgáltatást kiegészíti,
és annak meglétét feltételezi.

2. Hangátviteli szolgáltatások
2.1. Telefonszolgáltatás
Olyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi
belföldi vagy belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását.
A szolgáltató jogosult szabadon megválasztani, illetve módosítani a hangszolgáltatás nyújtásához szükséges
tosított tápellátásban zavar
szolgáltató hibás teljesítését.
2.1.1. Helyhez kötött telefonszolgáltatás

2.1.1.2. FTTH alapú hang (VoIP) szolgáltatás

) szolgáltatás (1)
Meghatározás:
l elhelyezett végberendezéssel (IAD- integrated access device) kerül kiépítésre. Az FTTH technológiával
helyhez kötött hang- és internet szolgáltatás biztosítását. A hangszolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató által
biztosított berendezés(ek) analóg portjaira (RJtelefonkészülékek használatával
történik. A védett mód azt jelenti, hogy a
bevett
internet kapcsolat vagy televízió adatcsomagokkal szemben.
alkalmazott priorizálást nem használhatják. A szolgáltatási hangportoko
hálózaton keresztül
biztosít.
szerver és átjárója (Gateway)
segítségével biztosít hozzáférést a PSTN hálózathoz. A VoIP szerver a telefonhívásokat a Szolgáltató IP alapú
A kapcsolat
t a Szolgáltató átjárója és VoIP szervere fogadja, alakítja át a
szabványos Internet protokoll szerinti adatfolyammá, majd továbbítja a hívott végberendezés irányába.
(2) Az igénybevétel feltételei:
-hozzáférés
szolgáltatások korlátozására vagy szüneteltetésére az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint kerülhet sor.
A végberendezést a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató tulajdonát képezi. A végberendezés normál hálózati

27
Hatályos: 2022. november 1. napjától

Invinetwork

Szolgáltatások leírása

1. sz. melléklet

szolgáltató jogosult

- ideértve a
-

- visszaszolgáltatja.
sul veszi, hogy a Szolgáltató
által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket a
hiánytalanul
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére.
tás nyújtásához szükséges végberendezés(ek)
helyreállításáért
Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni.
A hangszolgáltatás igénybevételéhez DTMF (tone) tárcsázási módú analóg telefonkészülék vagy berendezés
használata szükséges.
(3) Egyéb feltételek

(4)
(5) Díjazás: A Díjszabásban (ÁSZF 2. sz. melléklet) meghatározott díjtételek szerint.
2.1.1.3. Kábeltelevíziós hálózaton megvalósuló hang (VoIP) szolgáltatás

(1)
Meghatározás:

alapuló helyhez kötött hang- és internet szolgáltatás biztosítását. A hangszolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató által
biztosított berendezés(ek) analóg portjaira (RJtelefonkészülékek használatával történik.
ezett VoIP szerver és átjárója (Gateway)
segítségével biztosít hozzáférést a PSTN hálózathoz. A VoIP szerver a telefonhívásokat a Szolgáltató IP alapú
A
t a Szolgáltató átjárója és VoIP szervere fogadja, alakítja át a szabványos
Internet protokoll szerinti adatfolyammá, majd továbbítja a hívott végberendezés irányába.
Az IP alapú hangátvitel igénybevétele esetén a távközlési kapcsolat technikai sajátosságaiból adódóan, valamint az
-használatának függvényében a
(2) Az igénybevétel feltételei:
korlátozására vagy szüneteltetésére az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint kerülhet sor.
A végberendezést a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató tulajdonát képezi. A végberendezés normál hálózati

- ideértve a
beszámítani. Az óvadék visszajár,
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- visszaszolgáltatja.
Amennyibe
által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket a

ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére.

károkért, a Szolgáltatásb
Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni.
A hangszolgáltatás igénybevételéhez DTMF (tone) tárcsázási módú analóg telefonkészülék vagy berendezés
használata szükséges. (3) Egyéb feltételek
matlansága

(4)

- a mindenkori jogszabályok (9/2004. (IV.22.) IHM rendelet)
-as faxkészülék)
(5) Díjazás: A Díjszabásban (ÁSZF 2. sz. melléklet) meghatározott díjtételek szerint.
zetközi hívások kezdeményezését, továbbítását
2.1.1.5. A telefonszolgáltatások igénybevételének feltételei és módszerei

(1)

-

megfizetését.
(2)
zpont automatakapcsolású, ezért a hívás
kezdeményezése a hívott fél kapcsolási számának tárcsázásával történik.
(3)
bárki igénybe veheti.
(4)
Nemzetközi aut
(5)
kezdeményezni.
2.1.1.6. Telefonhívások típusai

Belföldi hívás:
Helyi hívás:
létrejött forgalom. Szolgáltató hálózatán belüli helyi hívás: A Szolgáltató kábeltelevíziós hálózatához tartozó két
Ilyen típusú forgalom kizárólag a Szolgál

Nem

fél nem a Szolgáltató hálózatáb
kell tárcsázni.
Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hívásszolgáltatás
forgalom. Ilyen típusú forgalom kizárólag a Szolgáltató e
hívás
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Ha a helyközi
pótdíjjal együtt kell megfizetni. Helyközi II. díjzónába tartozó hívás
Helyközi II. díjzónába (agglomerációs körzet) tartozó hívás a budapesti hozzáférési pont és Budapest
Belföldi távolsági hívás

ás díjazása a III. díjzóna szerint történik.
Nemzetközi hívás
(1)
sázni.
(2)
A nemzetközi hívások a hívott számtartományok (prefix) és a hozzá tartozó költségek alapján meghatározott
díjzóna-besorolás szerint kerülnek számlázásra. A célországok és azon belül a hívásirányok besorolását az ÁSZF 2.
számú melléklet (Díjszabás) tartalmazza.
(3)
hívásirányok lehetnek: vezetékes, mobil, speciális és prémium.
Nem kell hívásdíjat fizetni, ha a hívó

segélyhívót (112) hívja. Speciális hívások
(nemföldrajzi számok)
(1)
A Szolgáltató

-

szolgáltatásívásirányok, amely nem földrajzi alapon elkülönülten
kezelt szolgáltatáshoz vagy hálózathoz tartozó számozási tartományt határoznak meg.
(2)

Az ANFT rendeletben foglaltak szerint az elért szolgáltatások lehetnek:
a.) SHS=21 - Nomadikus telefonszolgáltatás
(i) olyan telefonszolgáltatás, amely a hívások kezdeményezése és fogadása céljából a
elve, azonban
(ii)

-

(iii) A hívás díját a Szolgáltató a telefonhívás hossza alapján számlázza a 2. sz. mellékletben
(Díjszabás) meghatározott feltételekkel.
b.) SHS=51 - Internet hozzáférési szolgáltatás
(i)
szolgáltatók
(ii)

-

kezdeményezni.
(iii) A hívás analóg telefonvonalon normál beszédkapcsolatként, ISDN telefonvonalon a
szolgáltató behívó szervere.
(iv) Az internet hívás díját a Szolgáltató a behívószám felé létesített telefonhívás hossza alapján
számlázza a 2. sz. mellékletben (Díjszabás) meghatározott feltételekkel. c.) SHS=38 - Üzleti
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szervezetet - kiszolgáló hálózat, amely az üzleti hálózat (Corporate Network) tagjainak elérését
biztosítja a telefonhálózatból. Az üzleti hálózat összekapcsolja az adott szervezet magánhálózati
hálózat elérésére. Egy üzleti hálózat egyaránt tartalmazhat elektronikus hírközlési szolgáltatói és
saját hálózati elemeket.
(ii)
(iii) A hívás díját a Szolgáltató a telefonhívás hossza alapján számlázza a 2. sz. mellékletben
(Díjszabás) meghatározott feltételekkel.
e.) SHS=71 - Gépek közötti (M2M) kommunikáció
(i)
vagy alkalmazások között, ahol az információt legfeljebb csekély emberi beavatkozással
(iii) A számok használatának egyes alkalmazásokra vonatkozó feltételeit a Hatóság a kijelölési
engedélyben határozza meg. A számokon adat- vagy hangkommunikáció, illetve üzenetküldés
a
(iv) A hívás díját a Szolgáltató a hívás hossza alapján számlázza a 2. sz. mellékletben (Díjszabás)
meghatározott feltételekkel.
(v) A szolgáltatás nyilvános telefon állomásról nem hívható.
f.) SHS=80; 00800 - Díjmentes szolgáltatás (zöld szám hívás és egyetemes nemzetközi díjmentes
szolgáltatás)
(i) Olyan szolgáltatás, amely a számhasználónak vagy az általa információt, tartalmat nyújtó
szolgáltatásnak az elérését a hívó fél számára díjmentesen te
(ii)
-as
egyetemes nemzetközi díjmentes szolgáltatás igénybevételéhe
g.) SHS=90 - Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (Audiofix, Audiotex)
(i)

-as

formációt,
tekintettel a szolgáltatott

tartalomra igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is. (ii)
(iii) A hívás díját a hívás hossza vagy darabszáma, valamint a tartalomszolgáltató által
(iv) A szolgáltatás elérésének részletes feltételeit a 2.1.5. pont tartalmazza. A szolgáltatás
nyilvános telefon állomásról nem hívható.
h.) SHS=90 (i)
magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is.
(ii)
(iii) A hívás díját a hívás hossza vagy darabszáma, valamint a tartalomszolgáltató által
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(iv) A szolgáltatás elérésének részletes feltételeit a 2.1.5.pont tartalmazza. A szolgáltatás
nyilvános telefon állomásról nem hívható.
(v)
illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása.
i.) SHS=91 - Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás (Audiofix, Audiotex)
(i)

atból olyan információs
tekintettel a szolgáltatott

tartalomra és a hívás mérsékelt díjára
kockázatot. A szolgáltatás igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó
szolgáltatás díját is.
(ii)
(iii) A hívás díját a hívás hossza vagy darabszáma, valamint a tartalomszolgáltató által
évente január 31-ig

a hatóság

hivatalos lapjában és internetes honlapján közzétett díjat.
(iv) A szolgáltatás elérésének részletes feltételeit a 2.1.5. pont tartalmazza. A szolgáltatás
nyilvános telefon állomásról nem hívható.
2.1.1.7. Rövid számok

(1) A rövid szám legalább három-

-földrajzi szám, amelynek hívásával egy szolgáltatás
-ban foglaltak irányadóak.
(2) Az ANFT rendeletben foglaltak szerint az elért szolgáltatások lehetnek:
a.)
(i) Az Európai Unió által, minden tagállam területén azonos hívószámmal bevezetésre javasolt
lyek valamely
az állampolgárok vagy állampolgári csoportok jólétét és biztonságát
szolgáltatás díjmentes elérését hivatott
(ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 116def
tárcsáznia.
(iii)
b.) Telefontudakozó számok
(i)
felvilágosítást nyújtó tudakozó s
(ii)
tudakozó szolgáltatás leírása a 2.1.2.1 (2) pontban találhatók.
c.) Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
(i) A hatóság által elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására nyilvántartásba vett

(i) Az NMHH (hatóság) honlapján (www.nmhh.hu), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

szolgáltatást nyújtó szervezetek nyújtanak telefonos támogatást, biztosítva a hívók névtelenségét.
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tárcsáznia.
található, a hívás az el
e.) Díjmentes vagy kedvezményes díjazású szolgáltatások országos elérése
(i) Rövid számok, amelyek díjmentes vagy kedvezményes díjazású szolgáltatások országos
(ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 14cd(e) f

(iii)
mellékletben (Díjszabás) található.

díja a 2. sz.

f.) Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
(i) Rövid számok, amelyek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások hálózaton belüli elérését
ható.
(ii)

(i)

Rövid számok, amelyeken valamely nagyobb közösség, vagy az egész társadalom érdekét

(ii)
(iii) Az NMHH (hatóság) internetes honlapján (www.nmhh.hu) folyamatosan közzéteszi a

használhatók.

szombaton, vasárnap és munka-szüneti napokon 0 és 24 óra között.
2.1.1.9. A kapcsolási szám és annak megváltoztatása

(1)
számára kijelölt azonosítókból határozza meg. A kijel
(2)
b)

tlen, és ennek szükségességét a Hatóság
igazolta;

c)
(3)
gállapodása hiányában a megváltozott hívószámot
a Szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból.
(4)
hivatkozva megtagadja, köteles az elutasítást részletesen megindokolni.
(5)
-
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szám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján

hívószám megváltozásától számított egy évig.
(7)
A Szolgáltató a számváltozásról a tudakozót 15 napon belül értesíti, és a számváltozást a telefonkönyv

Meghatározás:

hívott száma,
b.)
c.)
d.) a hívásegység díja,
e.) a hívás díja.
ikus vagy nyomtatott formában adja ki.
-mail címre teljesíti a szolgáltató. Ebben az esetben az
olgáltató az

- Az igénybevétel
feltételei
- Díjazás: A Díjszabásban (ÁSZF 2. sz. melléklet) meghatározott díjtételek szerint.
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telefonszolgáltatás
2.2.1. A szolgáltatás leírása
(1) A jelen pont szabályai szerint nyújtott szolgáltatás a kötelezett társszolgáltató (a továbbiakban: társszolgáltató)
tosan

és telefonszolgáltatásokat összevontan értékesítsen. Ennek részletes szabályait és díjait az ÁSZF és a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
(3) A Szolgáltató a telefonszolgáltatás keretében vegyes, részben hagyományos technológián, részben IP alapú
hang (ún. VoIP) te
2.2.2. A szolgáltatás igénybevételének feltételei
(1) A Szolgáltató a szolgáltatást csak azokon a meghatározott társszolgáltatói hozzáférési pontokon nyújtja, melyekre
vonatkozóan a társszolgáltatóval az Eht-ban és külön jogszabályban meghatározottak szerint helyi hurok
hozzá
ellátható területekre lehetséges.
(2)
(3)

sül egyetemes szolgáltatásnak. A helyi hurok átengedésével a Szolgáltató által az

(1)
a.)
b.)
pontra a szolgáltatás kiépítését biztosítani tudja,
c.)
d.)

számhordozás es

megvalósult.
(2)

-

(3)
nyújtott közvet
terhelik.
(4)
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2.3. Adatátviteli szolgáltatások
2.3.1. Internet elérési szolgáltatás
Meghatározás:
Az Internet felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a telefonhálózaton át
csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.
Az igénybevétel feltételei:
állomásról nem.
esetlegesen aktivál

hívást, melynek vonatkozásában az Internet szolgáltató nem igényelt a Szolgáltatótól
mindenkori díjszabásban közzétett Internet hívás díj figyelembevételével kiszámlázni.

számítógép) az Internet kapcsolat nem jön létre.
Díjazás: A Díjszabásban (ÁSZF 2. sz. melléklet) meghatározott díjtételek szerint.
2.3.2. Egyéb adatátviteli szolgáltatás (helyhez kötött)
(1) Meghatározás:

etben járul hozzá, ha az az alapszolgáltatás biztosítását,
annak üzemelését, vizsgálatát, hibaelhárítását nem akadályozza.
(2) Az igénybevétel feltételei:
ásodlagos
szolgáltatásra más
vállalkozóhoz való kapcsolódás

A Szolgáltató a megadott paraméterek ismeret
biztosítható-e, és az nem fogjakérelem teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja. Szolgáltató nem köteles a

A Szolgáltató a vállalkozó által ny

és díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
3. A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai
(1)
a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül - másik
helyhez kötött telefon szolgáltatót választ, akkor a Szolgáltatónál használt földrajzi vagy nem földrajzi telefonszámát
átviheti az új szolgáltatóhoz, amennyiben ennek feltételei fennállnak.
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(2)
(3)
részlegesen is hordozásra kerülhet. A többféle szolgáltatást tartalmazó (multi-play) szolgáltatás csomagok egyi
számhordozás a kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás,
az emelt díjas, díjkorlátment
végrehajtása érdekében - az átadó szolgáltató indoklással ellátott kérése esetén számhordozás
(4)

-

- az

megkötésének feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során
a)
b)
számhordozás megtörténik,
c)

ny,
ab) nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági

esetében: ba) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói
nyilvántartási szám,
-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által
-mintája, bc)
bd) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el;
c) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében: ca) a szervezetet, szervet, illetve társasházat
rvezet, szerv, illetve

személy jár el.
(6)

egyeztetni.
(7) Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha
a)
b)
144. §-a
szerint igazolhatóan értesítette vagy
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c) az átadó szolgáltató a (3) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel.
(8)
számlatartozása, illetv
értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik. E

(9)
(10)

ményesen értékesített

meghatár
(11)
a)
20 óra 00 percig értesíteni,
b)
az a) pon
-nak bejelenteni, kivéve a (12) bekezdésben foglalt esetet. Az e
pontban foglalt kötelezettség elmulasztása es
(12) Amennyiben
a)
b) a számhordozáshoz az
c)
12 óra 00 percig a KRA-nak a számhordozást bejelenteni.
bruttó 5000 forint kötbért köteles fizetni a
(13) Az átadó szolgáltató
a)
b)

a KRA-ban a tranzakciózárásig a (7) bekezdés szerint jóváhagyja vagy elutasítja a számhordozást (14) A
zükséges újra azonosítja az (5) bekezdés szerint. A

(15) A számhordozás kizárólag a (7) bekezdésben meghatározott okból utasítható el. Amennyiben az átadó
szolgáltató a számhordozási igényt a) indoklás nélkül, vagy
b)
c) nem a (7) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített tartozás miatt, vagy
d.) nem a (3) bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt egyeztetés miatt, vagy
-ban utasítja el,
számhordozási megállapodásonként és jogellenes elutasításonként bruttó 5000 forint kötbért köteles fizetni az
(16)

Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozást a (7) bekezdés c) pontja alapján utasította el, az átadó és
ekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától számított 5 munkanapon belül
lefolytatni.
(17)
A (16) bekezdés szerinti egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint az átadó szolgáltató
hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási igényt az átadó szolgáltató nem utasíthatja
el.
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(18)
20 óra 00 percig értesíti, valamint a KRA(19)
lép hatál
átadó szolgáltató a szolgáltatást az ér

által
gondoskodni.
(20)

ozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, más szolgáltató alatt értve

(21)

zakerül a számot tartalmazó
(22)

A Szolgáltató saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálaton keresztül biztosítja a hívó fél számára

a.) Célérték: 80 %
b.)
-T G.107, 109 ajánlás szerinti
2,58-as MOS értéket a hívások 80%-a eléri. c.) Mérési módszer:
Az ITU-

célértékei és mérési módszere
PARAMÉTER

CÉLÉRTÉK

MÉRÉSI MÓDSZER
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Hozzáférés létesítési ideje A
szolgáltatáshoz létesített új
hozzáféréseknek, az esetek
80 %-ában teljesített
határideje
[megkezdett naptári nap]

Szolgáltatások leírása

a
számsorrendben és meghatározza a 80%-ra vonatkozó
14 nap

Meghibásodási arány
hozzáférési vonalanként A
meghibásodott
hozzáférések aránya az
2

3

Kizárt esetek:
- Visszavont megrendelések
- Számhordozás
elhúzódik.

átlagos hozzáférési vonalak darabszámával.
[2] %

átlagos hozzáférési
darabszámához képest. [%]

alapján indított
hibaelhárításnak az esetek 80
%-ában teljesített határideje
[megkezdett óra]

1. sz. melléklet

Kizárt esetek:
erendezés hibája
halasztást kér, vagy nem biztosítja a hozzáférést)

számsorrendben és meghatározza a 80%-ra vonatkozó
60 óra
Kizárt esetek:
halasztást kér, vagy nem biztosítja a hozzáférést)

A hívás felépítési ideje azon
4

12 mp
összeköttetés felépül.
[megkezdett másodperc]

Szolgáltató.

Tudakozó válaszideje havi
átlagban
A Tudakozó válaszideje havi
5

amely az összeköttetés

mérésterv szerint végezi a

rendszerének felhasználásával kerül sor, amely a tudakozó
átlagos válaszidejét méri. A mérést folyamatosan végezi a
Szolgáltató és havi átlagban kerül meghatározásra.
8 mp

általi hívás fogadásáig tart.
[másodperc]
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kártyás nyilvános
telefonállomások aránya A
6

telefonállomások

1. sz. melléklet

telefonállomások adatait. A hibák összidejét kiszámolja,
[90] %

teljes elvi szolgáltatási
idejéhez képest. [%]

7

Számlahelyességi panaszok A
bejelentett számlapanaszok
kivizsgálásának és
elintézésének az esetek 80
%ában teljesített határideje
[megkezdett naptári nap]

panaszok elintézési idejét kiszámolja, majd rendezi
-ra
29 nap
Kizárt esetek:
- Minden olyan eset, amely nem a számla
összegével, vagy annak felszámításával
kapcsolatos

8

Sikertelen hívások aránya A
sikertelen hívások aránya a

2,7%
állapotáról sem foglaltsági hang, sem csengetési hang, sem

megkísérelt összes hívások
számához képest. [%]

másmilyen szabványos válaszjel, ill. szöveges tájékoztatás
formájában nem kap információt, vagy a felépült kapcsolat
a hívó és hívott fél bontáskezdeményezése nélkül
megszakad.

felhasználásáva
hívások arányát. A mérést ütemezett mérésterv szerint
végezi a Szolgáltató.
A Szolgáltató az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról
szóló 6/2015 (X. 26.) NMH
szerint köteles mérni. Az aktuális mérési eredményeket a Szolgáltató a honlapján teszi közzé.
PARAMÉTER

MEGHATÁROZÁS

MÉRÉSI MÓDSZER

Hozzáférés létesítési ideje

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Meghibásodási arány hozzáférési vonalanként

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tudakozó válaszideje
aránya
Számlahelyességi panaszok
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Sikertelen hívások aránya

ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057

(1)
a.) a hálózathoz saját tulajdonú készüléket csatlakoztassanak, amennyiben az megfelel a (3) bekezdésben
írtaknak, vagy
b.)
olgáltatótól béreljék.
(2)
megállapított díjat kell fizetni. A természetes elhasználódás miatti csere díjtalan.
(3)
zabvány szerinti végberendezést, mint saját tulajdonú készüléket beszerezni

(4)

felszólításának nem tesz eleget, illetve ajánlatát
(5)

-

-berendezésével

összekapcsolni, v
(6)

csatlakoztatási igény bejelentéséhez a Hatóság által kiadott rádióengedélyt mellékelni kell.
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