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J NEMZETGAZDASÁGI ÁG - INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ  

61 Távközlés  

61.1 Vezetékes távközlés  

61.10 Vezetékes távközlés  

Nem tartozik ide:  

- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd 61.90.10  

61.10.1 Adat- és üzenetátviteli szolgáltatás  

61.10.11 Helyhez kötött telefonszolgáltatás (hozzáférés és használat biztosítása)  

Idetartozik:  

- a nyilvános kapcsolt telefonhálózat (PSTN) hozzáférése és használata hang, adat- és videojelek 

átvitele és kapcsolása helyhez kötött ügyfél helyétől vagy érmével és kártyával működő 

nyilvános és félig nyilvános állomásról 

- a bejövő és kimenő telefonhívások nemzeti és nemzetközi irányok felé és felől 

- a hozzáféréssel együtt igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások 

Nem tartozik ide:  

- a kiegészítő szolgáltatások nyújtása különdíjért helyhez kötött telefon esetén, lásd 61.10.12  

- a helyhez kötött magánhálózati telefonszolgáltatás nyújtása, lásd 61.10.13  

- a helyi hurok átengedése más távközlési szolgáltató számára, lásd 61.10.20  

- a végberendezések bérbeadása kezelő nélkül, lásd 77.39.14  

61.10.12 Helyhez kötött telefonszolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)  

Idetartozik:  

- a helyhez kötött fogyasztó számára a hozzáférés díjától elkülönített díjazás ellenében végzett 

híváskezelés. Ezt a szolgáltatást a távközlési hálózatokhoz csatlakozó speciális szoftver- és 

adatbázis-alkalmazások segítségével teszik lehetővé 

Ide tartoznak az alábbiak:  

o hívásvárakoztatás  

o hívásátirányítás 

o hívóazonosítás  

o konferenciabeszélgetés 

o kijelzési szolgáltatások 

o hívás-visszafordítás  

o hívásszűrés  

o hívásblokkolás  

o automatikus visszahívás  

o válaszüzenet hagyása 

o hangposta és hangmenük  
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61.10.13 Magánhálózat vezetékes távközlő hálózaton  

Idetartozik:  

- az adott pontok között az ügyfél kizárólagos használatára nyújtott vezetékes távközlő 

összeköttetés (kiskereskedelmi bérelt vonal) 

Nem tartozik ide:  

- a távközlési közvetítőnek a vezetékes távközlési szolgáltató számára nyújtott magáncélú 

összeköttetés (nagykereskedelmi bérelt vonal), lásd 61.10.20 

61.10.2 Vezetékes távközlési közvetítő szolgáltatás  

61.10.20 Vezetékes távközlési közvetítő szolgáltatás  

Idetartozik:  

- összeköttetés biztosítása egy vezetékes távközlési közvetítő és egy távközlési szolgáltató 

között hívások kezdeményezésére, fogadására, vagy továbbítására 

- díjelszámolás a belföldi vagy nemzetközi hívások összekapcsolásáért, fenntartásáért vagy 

fogadásáért  

- a távolsági hívást biztosító közvetítők díjelszámolása fizető (pénzbedobós vagy kártyás telefon) 

készülékről vagy helyi távközlési közvetítő hálózatából kezdeményezett hívásokért  

- a közösen használt eszközök díjelszámolása, mint például az oszlophasználat 

- díjelszámolás a hálózat kizárólagos használatának biztosításáért 

Nem tartozik ide:  

- az egyik internetszolgáltató által a másik számára közvetített (lebonyolított) vezetékes 

internetforgalom, lásd 61.10.41 

61.10.3 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton  

61.10.30 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton  

Idetartozik:  

- a használattal arányos díj ellenében nyújtott hozzáférés és szolgáltatás vezetéken keresztül, 

amelyet kimondottan a hatékony adatátvitel lebonyolítására terveztek 

Nem tartozik ide:  

- az ügyfél kizárólagos használatára adott pontok között nyújtott vezetékes távközlő 

összeköttetés, lásd 61.10.13 

61.10.4 Internetszolgáltatás vezetékes hálózaton  

61.10.41 Gerinchálózati internetszolgáltatás  

Idetartozik:  

- az internetforgalom összekapcsolása az egyik internetszolgáltatónak egy másik 

internetszolgáltató számára (ismertebb nevén egyenrangú társi peering és tranzitdíj) 
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61.10.42 Keskenysávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton  

Idetartozik:  

- az internethez 256 kbit/s-nál nem nagyobb sebességű vezetékes közvetlen összeköttetés 

biztosítása. Az internetszolgáltató (ISZ) kínálhat ingyenes szolgáltatásokat is az 

internetelérésen túl, mint például e-mail lehetőséget, tárhelyet az ügyfelek weboldalainak, 

egyszerűbb weboldalak elkészítéséhez eszközöket, csevegést (chat) és technikai támogatást. 

Ez a szolgáltatás magában foglalhatja a távoli számítógépek elérését hálózaton keresztül vagy az 

internetelérés más típusait és a szolgáltatási csomagok bővítését, mint például a nemzetközi 

barangolást (roaming) és extra e-mail fiókokat, amelyeket többnyire további díjakért kínálnak az 

ügyfeleknek 

61.10.43 Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton  

Idetartozik:  

- a közvetlen vezetékes kapcsolat biztosítása az internethez, amely meghaladja a 256 kbit/s-os 

sebességet 

- Az internetszolgáltató kínálhat ingyenes szolgáltatásokat is az internetelérésen túl, mint 

például e-mail lehetőséget, az ügyfelek weboldalainak tárhelyet, egyszerűbb weboldalak 

elkészítéséhez eszközöket, csevegést (chat) és technikai támogatást. 

Ez a szolgáltatás magában foglalhatja a távoli számítógépek elérését hálózaton keresztül vagy az 

internetelérés más típusait és a szolgáltatási csomagok bővítését, mint például a nemzetközi 

barangolás (roaming) és extra e-mail fiókok, amelyeket többnyire további díjakért kínálnak az 

ügyfeleknek. 

61.10.49 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távközlési szolgáltatás  

Idetartozik:  

- az interneten keresztül nyújtott olyan vezetékes távközlési szolgáltatás, amely nem 

internetelérés, pl. az interneten keresztüli fax-, telefon-, audio- és videokonferencia-

szolgáltatás 

61.2 Vezeték nélküli távközlés  

61.20 Vezeték nélküli távközlés  

Nem tartozik ide:  

- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd 61.90.10  

 

61.20.1 Mobil távközlés és magánhálózat vezeték nélküli távközlő hálózaton  

61.20.11 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli távközlő hálózaton  

Idetartozik:  

- az ügyfél kizárólagos használatra megadott pontok között létrehozott vezeték nélküli távközlési 

összeköttetés (kiskereskedelmi bérelt vonal)  
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Nem tartozik ide:  

- a távközlési közvetítőnek a vezeték nélküli távközlési szolgáltató számára nyújtott magáncélú 

összeköttetés (nagykereskedelmi bérelt vonal), lásd 61.20.20  

61.20.12 Mobil hang szolgáltatások  

Idetartozik:- kapcsolt vagy nem kapcsolt hálózat biztosítása telefonhívások lebonyolítására 

mobiltelefon, műholdas telefon, okos telefon és hasonló eszköz részére  

Nem tartozik ide:  

- az ügyfél kizárólagos használatra megadott pontok között létrehozott vezeték nélküli távközlési 

összeköttetés, lásd 61.20.11  

- összeköttetés biztosítása egy vezeték nélküli távközlési közvetítő és egy távközlési szolgáltató 

között hívások kezdeményezésére, fogadására, vagy továbbítására, lásd 61.20.20  

- a használattal arányos díj ellenében adatátvitel céljára létesített vezeték nélküli összeköttetés, 

lásd 61.20.30  

- a távközlési szolgáltatások biztosítása vezeték Interneten keresztül hordozható készülékek vagy 

hasonló eszközök számára, lásd 61.20.4  

61.20.13 Mobil szöveges üzenetszolgáltatások  

Idetartozik:  

- SMS (rövidüzenet-szolgáltatás) szolgáltatás, szöveges üzenetek küldésére és fogadására 

mobiltelefonok, okos telefonok és hasonló eszközök részére  

Nem tartozik ide:  

- MMS (multimédiás üzenet szolgáltatás) szolgáltatások, lásd 61.20.14  

61.20.14 Mobil adatszolgáltatás (kivéve a szöveges üzenetszolgáltatást)  

Idetartozik:  

- mobil adatátviteli hálózatok, adatok (kivéve a hang- vagy szöveg) küldésére és fogadására 

mobiltelefonok, okos telefonok, tablettek és hasonló eszközök részére  

Idetartozik még:  

- MMS (multimédiás üzenet szolgáltatás) szolgáltatások  

Nem tartozik ide:  

- mobil távközlési szolgáltatások nyújtása, lásd 61.20.12  

- SMS (rövidüzenet-szolgáltatás) szolgáltatások, lásd 61.20.13  

61.20.2 Vezeték nélküli távközlési közvetítő szolgáltatás 
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61.20.20 Vezeték nélküli távközlési közvetítő szolgáltatás  

Idetartozik:  

- összeköttetés biztosítása egy vezeték nélküli távközlési közvetítő és egy távközlési szolgáltató 

között hívások kezdeményezésére, fogadására, vagy továbbítására 

- díjelszámolás a belföldi vagy nemzetközi hívások összekapcsolásáért, fenntartásáért vagy 

fogadásáért  

- a távolsági hívást biztosító közvetítők díjelszámolása fizető (pénzbedobós v. kártyás 

telefonkészülékről vagy helyi távközlési közvetítő hálózatából kezdeményezett hívásokért 

- a közösen használt eszközök díjelszámolása, mint például az oszlophasználat 

- díjelszámolás a hálózat kizárólagos használatának biztosításáért  

Nem tartozik ide:  

- az egyik internetszolgáltató által a másik számára közvetített (lebonyolított) vezeték nélküli 

internetforgalom, lásd 61.10.4 

61.20.3 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton  

61.20.30 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton  

Idetartozik:  

- a használattal arányos díj ellenében vezeték nélküli összeköttetéssel nyújtott hozzáférés és 

szolgáltatás, amelyeket kimondottan a hatékony adatátvitel lebonyolítására terveztek 

Nem tartozik ide:  

- az adott pontok között az ügyfél kizárólagos használatára nyújtott vezeték nélküli távközlő-

összeköttetés(ek) lásd 61.20.11 

61.20.4 Vezeték nélküli internetelérés  

61.20.49 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás  

Idetartozik:  

- a vezeték nélküli távközlési szolgáltatás interneten keresztül, ami nem azonos az internet 

eléréssel  

- Idetartozik az olyan interneten keresztül elérhető szolgáltatás, mint a fax, telefonálás, audio- 

és videokonferencia. 

61.20.5 Vezeték nélküli műsorelosztás  

61.20.50 Vezeték nélküli műsorelosztás  

61.3 Műholdas távközlés  

61.30 Műholdas távközlés  

Nem tartozik ide:  

- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd 61.90.10  
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61.30.1 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)  

Nem tartozik ide: 

- a műsorelosztás műholdon keresztül, lásd 61.30.20  

61.30.10 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)  

Idetartozik:  

- a beszéd-, adat-, szöveg-, hang- és videoátvitel működtetése, biztosítása, fenntartása 

műholdas távközlő-infrastruktúra alkalmazásával 

- a műholdas infrastruktúra üzemeltetője által nyújtott internetelérés 

Nem tartozik ide:  

- a műsorelosztás műholdon keresztül, lásd 61.30.20  

61.30.2 Műholdas műsorelosztás  

61.30.20 Műholdas műsorelosztás  

Idetartozik:  

- az előfizetői hozzáférés a műhold segítségével általában havidíj ellenében nyújtott alapműsor 

csomagokhoz Ezt a csomagot az egyes műhold-üzemeltetők maguk állapítják meg, és az 

előfizetőknek rendelkezésre bocsátott minimális számú csatornát tartalmazza, s amelyet meg 

kell venni ahhoz, hogy bármelyik nagyobb kínálattal rendelkező csomagot elérhessék. 

Tartalmazza a hálózatra kapcsolódás vagy a visszakapcsolódás egyszeri díjai is.  

- a műhold segítségével az alapcsomagban foglaltakon túlmenő előfizetői műsorterjesztési 

szolgáltatás nyújtása a havi alapdíjat meghaladó külön díj ellenében Ezt a műsor-összeállítást 

akár a kábel-tv, a műhold, vagy az MDS (sokpontos elosztó rendszer, Multipoint Distribution 

System) üzemeltetője által, akár az előfizető által meghatározott módon egybecsomagolva, 

vagy a'la carte választással nyújthatják. 

- a műhold segítségével előfizetőknek nyújtott lehetőség, hogy az alapdíjon, vagy a választott 

műsor-csomagok havi díján túl külön díj ellenében adott műsort (mozifilmet vagy eseményt) a 

lakásukban nézzenek 

61.9 Egyéb távközlés  

61.90 Egyéb távközlés  

61.90.1 Egyéb távközlés  

61.90.10 Egyéb távközlés  

Idetartozik:  

- az olyan specializált távközlési alkalmazások nyújtása, mint a műholdas (nyomon) követés, 

mért adat továbbítása távközlési eljárással (telemetria), valamint radarállomás üzemeltetése 

- az egy vagy több földi hírközlőrendszerrel üzemszerűen összeköttetésben álló, a műholdas 

rendszerek felé, illetve felől távközlés adására és vételére képes műholdas végállomásnak és a 

hozzátartozó kapcsolatnak a fenntartása 

- az internetelérés nyújtása az ügyfél és az ISP között olyan hálózatokon át, amelyek nem az ISP 

tulajdonai vagy nem ő rendelkezik velük, mint pl. a betárcsázós internetelérés esetében stb. 

- a nyilvános telefon- és Internet-hozzáférés biztosítása 
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- a meglévő távközlő-összeköttetéseken távközlési szolgáltatások nyújtása: pl. VOIP (Voice Over 

Internet Protocol) 

- a hálózati kapacitás rendelkezésre bocsátása kiegészítő szolgáltatások (nyújtása) nélkül 

- a többek között olyan távközlési szolgáltatások nyújtása, mint a távirat-szolgáltatás, a 

telexszolgálat, az audió-konferenciahíd szolgáltatások 

- a távközlési szolgáltatások viszonteladása 

Nem tartozik ide:  

- a távközlési infrastruktúrát üzemeltetők által biztosított internet-hozzáférés, lásd 61.10, 

61.20, 61.30 


