
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő 40. nap.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019),

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

1011  Budapest, Fő u. 44-50.

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján 

kötelező.

Nyilvántartási szám: 

1707

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 
akár telefonon akár e-mailen 

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 1893/2006/EK rendeletre.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül 

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

telefonszáma

A kitöltő adatai

e-mail címe

neve beosztása

beosztása

A TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉG ÉVKÖZI ADATAI

2019. negyedév

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

út, 
utca, 
tér

e-mail címe

Adatszolgáltatók: távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

telefonszáma

  perc

###

város, 
község

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).

http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml


FONTOS VÁLTOZÁS!

Kérjük, olvassa el!

Adatszolgáltatói tehercsökkentés keretében megszemélyesítésre került az OSAP 1707
(„TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉG ÉVKÖZI ADATAI, 2019”) számú kérdőív az OSAP 1639
(TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI TELJESÍTMÉNYEK, 2019) számú kérdőívből.

Az OSAP 1707 számú kérdőív azon tartalmi elemei, melyek az OSAP 1639 számú
kérdőívben adott negyedévre vonatkozóan Önök korábban már az ELEKTRA rendszeren
keresztül rendelkezésünkre bocsátottak, feltüntetésre kerülnek a jelen kérdőívben. Ezzel
is szeretnénk Önöket segíteni a kérdőív könnyebb, gyorsabb és pontosabb kitöltésében.

Amennyiben ezen előre feltüntetett adatok tartalmában a két kérdőív kitöltése között
adott tárgynegyedévre vonatkozóan változás történik, természetesen felül lehet írni
(aktualizálni) ezen az OSAP 1639 számú kérdőívből átvett megszemélyesített adatokat.
Ekkor azonban a változás okát kérjük, szíveskedjen rövid magyarázattal ellátni az
előlapon elhelyezett megjegyzés rovatban!



A gazdasági szervezet adatai: 1707
törzsszám megye

Sor-
szám

01
02
03 KTV telefon
04 egyéb
05
06
07 KTV telefon
08 egyéb
09
10
11
12
13 alap ISDN (csatorna)
14 primer ISDN (csatorna)

1.2. A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma

Sor-
szám

01
02
03
04
05
06

1.3. A kezdeményezett beszélgetés célú hívások száma és időtartama a negyedév folyamán

 száma, db időtartama, perc

01 helyi forgalom
02 körzeti forgalom
03 belföldi távhívás
04 ebből: mobilhálózat felé
05 nemzetközi hívás
06 saját hálózaton belül
07 saját hálózaton kívül
08 0 0
09 PSTN/ ISDN
10 ebből: vezeték nélküli előfizetői hurok
11 KTV telefon
12 egyéb

1.4.1. Közvetítőválasztás

elvesztett megnyert elvesztett megnyert
a c d e f

01 Összesen

1.4.2. Közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatási szerződések száma
Sor-
szám

01 Hívásonkénti közvetítőválasztás (CBC) szerződés, db
02 Ebből: aktív (CBC) használó
03 Közvetítő-előválasztás  (CPS) szerződés, db

Megnevezés

3

Közvetítőválasztás keretében nyújtott 
hívások száma, db

Közvetítőválasztás keretében nyújtott 
hívások időtartama, percMegnevezés

b

Száma

Sor-
szám

Egyéni előfizetőknek nyújtott xDSL

statisztikai 
főtevékenység

0

xDSL-re alkalmas fővonalak száma 
(darab)

Üzleti (06+07+08)

Megnevezés

Egyéni  (02+03+04)

Sor-
szám

1. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS

0

Megnevezés

0

1.1. Bekapcsolt fővonalak száma

A használt technológia 
szerint

szolgáltatói VoIP

Összesen (01+02+03+05+06+07)

szolgáltatói VoIP

Kezdeményezett beszélgetés célú 
hívások

Ebből:

Nem bekötött xDSL fővonalak

vonalon

Az egyéni fővonalakból
PSTN/ISDN (csatorna)

szolgáltatói VoIP

Nyilvános

Az üzleti fővonalakból
PSTN/ISDN (csatorna)

szolgáltatói VoIP

A hívás iránya szerint
PSTN hálózaton

Bekapcsolt fővonalak száma (darab)

0

Megnevezés

0

Bevételt hozó fővonalak összesen (01+05+09) 0

xDSL alkalmas fővonalak száma összesen (01+05)

Egyéb fővonalak
Mindösszesen (10+11)

Üzleti előfizetőknek nyújtott xDSL

Ebből:

Bekötött xDSL fővonalak
más szolgáltatónak átengedett xDSL



A gazdasági szervezet adatai: 1707
törzsszám megye

egyéni üzleti nyilvános egyéb összesen egyéni üzleti nyilvános egyéb összesen

a c d e f g h i j k l

01 0 0

02  Ebből: saját hálózaton belül

03 0 0

04 Ebből: saját hálózaton belül

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 más primer körzet felé 0 0

07 mobiltelefon 0 0

08 egyéb belföldi távhívás* 0 0

09 saját hálózaton belül

10 0 0

11 Mindösszesen (01+03+05+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 saját hálózaton belül (02+04+09) 0 0

13 segélyhívó szám hívása 0 0

14 speciális szám hívása 0 0

4

* kék szám, zöld szám, üzenetkezelő és egyéb 

E
bb

ől
:

b

Helyi

Körzeti

Belföldi távhívás összesen (06+...+08)

E
bb

ől
:

Nemzetközi távhívás összesen

1.5. A kezdeményezett hívások száma, időtartama és iránya (KTV telefon és egyéb VoIP-fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)

Sor-
szám Hívás fajtája

Hívások száma (db) Hívások időtartama (perc)

statisztikai 
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 0 ######## 1707
megye

beltéri 
(lakos-
sági) 

ellátottság

kültéri 
(földrajzi) 
lefedett-

ség

beltéri 
(lakos-
sági) 

ellátottság

kültéri 
(földrajzi) 
lefedett-

ség

beltéri 
(lakos-
sági) 

ellátottság

kültéri 
(földrajzi) 
lefedett-

ség

beltéri 
(lakos-
sági) 

ellátottság

kültéri 
(földrajzi) 
lefedett-

ség

beltéri 
(lakos-
sági) 

ellátottság

kültéri 
(földrajzi) 
lefedett-

ség

beltéri 
(lakos-
sági) 

ellátottság

kültéri 
(földrajzi) 
lefedett-

ség

beltéri 
(lakos-
sági) 

ellátottság

kültéri 
(földrajzi) 
lefedett-

ség

a b c d e f g h i j k l m n o p
01 Budapest
02 Baranya
03 Bács-Kiskun
04 Békés
05 Borsod-Abaúj-Zemplén
06 Csongrád
07 Fejér
08 Győr-Moson-Sopron
09 Hajdú-Bihar
10 Heves
11 Komárom-Esztergom
12 Nógrád
13 Pest
14 Somogy
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg
16 Jász-Nagykun-Szolnok
17 Tolna
18 Vas
19 Veszprém
20 Zala
99 Országosan

a Telenornál: 0 kbit/s a Telenornál: 0 kbit/s a Telenornál: 0 kbit/s
a T-Mobile-nál: 0 kbit/s a T-Mobile-nál: 0 kbit/s a T-Mobile-nál: 0 kbit/s
a Vodafone-nál: 0 kbit/s a Vodafone-nál: 0 kbit/s a Vodafone-nál: 0 kbit/s
a Telenornál: 0 kbit/s a Telenornál: 0 kbit/s a Telenornál: 0 kbit/s
a T-Mobile-nál: 0 kbit/s a T-Mobile-nál: 0 kbit/s a T-Mobile-nál: 0 kbit/s
a Vodafone-nál: 0 kbit/s a Vodafone-nál: 0 kbit/s a Vodafone-nál: 0 kbit/s

2.1. A mobilinternet-szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége (%-ban)

*****4G (LTE) esetén a GLS/GFS ***3G esetén a GLS/GFS 

****3G/HSPA esetén a GLS/GFS ******4G + (LTE Advanced) esetén a GLS/GFS 

5G******

5

*GPRS esetén a GLS/GFS 

0

**EDGE esetén a GLS/GFS 

törzsszám statisztikai 
főtevékenység

EDGE** 3G*** 4G+ (LTE 
Advanced)******

2. MOBILTELEFON-SZOLGÁLTATÁS

4G (LTE)*****

Főváros, megyeMegye-
kód

3G/HSPA****GPRS*



A gazdasági szervezet adatai: 0 0 #HIÁNYZIK 1707
törzsszám megye

2.2. Mobiltelefon-szolgáltatás adatai (co-branded MVNO-val együtt)

Sor-
szám Mennyiség, db Ebből: M2M

a c d

01

02

03

04

05

06

07

2.3. Valódi virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)

Sor-
szám Mennyiség, db Ebből: M2M

a c d

01

02

03

Virtuális mobilszolgáltató: olyan mobiltelefon-szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely nagykereskedelmi szolgáltatás keretében frekvenciával 
rendelkező MNO-tól veszi igénybe a hálózatot a szolgáltatás nyújtására.

Valódi MVNO: a virtuális mobilszolgáltató nem rendelkezik saját frekvenciával, de az ügyfelek kezelését (értékesítés, számlázás) saját maga 
végzi.
Co-branded MVNO:  a szolgáltatás biztosítását, az ügyfélkezelést, számlázást az MNO, az értékesítést a co-branded MVNO végzi.

6

02. sorból: a tárgyidőszakban forgalmat bonyolított aktív pre-paid kártyák 
száma

Ebből: valódi virtuális mobilszolgáltatás keretében aktív pre-paid kártyák 
száma összesen, a tárgyidőszak végén

Ebből: co-branded (közös márkás) MVNO

Aktív kártyák száma összesen, a tárgyidőszak végén

Valódi virtuális mobilszolgáltatás keretében aktív kártyák száma összesen, a 
tárgyidőszak végén

MNO: mobilhálózati szolgáltató (mobile network operator).

Tárgyidőszak végén a szolgáltató által a számhordozhatóság bevezetése óta 
összesen átvett hordozott hívószámok
Tárgyidőszak végén a szolgáltató által a számhordozhatóság bevezetése óta 
összesen átadott hordozott hívószámok

Megnevezés

b

statisztikai 
főtevékenység

02. sorból: a tárgyidőszakban forgalmat bonyolított aktív pre-paid kártyák 
száma

Megnevezés

b

Ebből: aktív pre-paid kártyák száma összesen, a tárgyidőszak végén

02.sorból: co-branded (közös márkás) MVNO
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