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1. számú függelék 

 

Definíciók, rövidítések 
 

4.  p iaci h atározat: Az Elnöknek a „Helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi 
biztosítása” megnevezésű nagykereskedelmi piac azonosítása, az érintett piacon fennálló verseny 
hatékonyságának elemzése, az érintett piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, 
illetve a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók számára jogszabályban meghatározott 
kötelezettségek előírása tárgyában 2019. február 27 -én kelt, PC/12186-44/2018. számú határozata. 
 
Alapszolgáltatás: Az Ethernet bérelt vonali végződtetési szegmens szolgáltatás.  
 
Bankgarancia: a Ptk. szerinti garanciaszerződés, illetve garanciavállaló nyilatkozat.  
 
Bérelt vonal: Hálózati végpontok között fizikailag, vagy logikailag dedikált (kizárólag az adott összeköttetés 
adatforgalma számára fenntartott) és szimmetrikus (feltöltési és letöltési irányban azonos) átviteli kapacitást 
biztosító, helyhez kötött adatátviteli összeköttetés. 
 
Dí jhatározat: Az Elnöknek a 4. piaci határozat rendelkező rész I. C) pont szerinti „költségalapúság és díjak 
ellenőrizhetősége” kötelezettség C.1. alpontja alapján az Alapszolgáltatás díjának jóváhagyása, illetve 
megállapítása tárgyában 2020. január 31-én kelt, a Magyar Telekommal 2020. február 5 -én közölt, 
KS/16018-9/2019. számú hatósági határozata.   
 
Eh t: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.  
 
Elektronikus felület: A Magyar Telekom által elektronikus kapcsolattartásra kialakított, üzemeltetett és 
fenntartott elektronikus információs hozzáférési felület. 
 
Elnök: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke. 
 
Előfizetői hozzáférési pont (Eht. 188. §  23.):  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. 
 
Eszr.: az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH 
rendelet. 
 
Ethernet bérelt vonal (ETH): Ethernet (beleértve Fast Ethernet, Gigabit Ethernet) interfésszel rendelkező 
bérelt vonalak. 
 
Ethernet bérelt vonali végződtetési szegmens szolgáltatás: Ethernet bérelt vonali összeköttetést megvalósító 
végződtetési szegmens szolgáltatás. 
 
Érintett piac: Az Elnök által a 4. piaci határozatban azonosított „Helyhez kötött magas minőségű hozzáférés 
nagykereskedelmi biztosítása Magyarország területén” elnevezésű érintett földrajzi és szolgáltatási piac. 
 
Éves rendelkezésre ál lás ér téke: A rendelkezésre állás értéke az Alapszolgáltatásra vonatkozó 
használhatósági időnek a naptári évre vonatkoztatott aránya, amely időtartamba nem számítanak bele a 
jelen Szolgáltatási feltételek 8.1.2 pontjában foglaltak. 
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Fizikai h elymegosztás vagy Helymegosztás: Olyan helymegosztás, amelynek esetében a Jogosult 
berendezései a Magyar Telekom létesítményén (épületen vagy egyéb létesítményén) belül, a Magyar 
Telekom által rendelkezésre bocsátott és meghatározott helyen kerülnek elhelyezésre. A jelen Szolgáltatási 
feltételek alkalmazásában Helymegosztás alatt is kizárólag a Fizikai helymegosztás értendő.  
 
Hatóság vagy NMHH: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 
 
Hálózati szerződés: A Magyar Telekom és a Jogosult Szolgáltató között Alapszolgáltatás és/vagy Kiegészítő 
szolgáltatások igénybevételére, illetve azokhoz való hozzáférésre irányuló szerződés.  A Hálózati szerződés 
magában foglalja a Szolgáltatásnyújtási feltételeket is. 
 
Hibabejelentés: a Jogosult Szolgáltató által tett olyan bejelentés, amely a Szolgáltatás nem Hálózati 
szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a Szolgáltatás minőségének romlásával, mennyiségi 
csökkenésével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos.  
 
Hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás ideje: A Hibabejelentéstől az Alapszolgáltatás megfelelő 
minőségű ismételt rendelkezésre állásig eltelt idő, amely időtartamba nem számítanak bele a jelen 
Szolgáltatási feltételek 8.1.3 pontjában foglaltak. 
 
Ho zzáférési link helymegosztáshoz: Az Alapszolgáltatás Jogosult Szolgáltató felőli végpontja és a Jogosult 
Szolgáltató eszközeinek helyt adó fizikai helymegosztási helyszín közötti hálózati összeköttetés biztosítása, 
amelynek során a Magyar Telekom biztosítja a hálózati összeköttetést az Alapszolgáltatás Jogosult 
Szolgáltató felőli végpontjától a helymegosztási helyszínig. 
 
Igénybejelentés: a 4. piaci határozat rendelkező rész I. D.4.4. Hálózati szerződés megkötése és módosítása 
cím D.4.4.1. Jogosult Ajánlata alcímében foglaltak szerinti, a Jogosult Szolgáltató Ajánlata. 
 
Jelenléti pont: Elektronikus hírközlő hálózat azon hálózati végpontja, ahol a hálózat csomópontjait összekötő 
átviteli utakhoz csatlakozni lehet. A jelenléti pontok jellemzően a hálózat központjai, vagy a központnak 
megfelelő funkciót ellátó aggregációs pontjai.  
 
Jo gosult vagy Jo gosult Szolgáltató: a 4. piaci határozat szerinti „Jogosult Szolgáltató”-nak minősülő 
elektronikus hírközlési szolgáltató, amelynek elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására tett bejelentését 
a Hatóság nyilvántartásba vette. 
 
Kiegészítő szolgáltatások: A Fizikai helymegosztás (épületben vagy egyéb létesítményben), a Hozzáférési 
link helymegosztáshoz, a Távoli hozzáférés, a Szakfelügyelet, az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódó 
megvalósíthatósági, alkalmassági vizsgálat, a Helymegosztáshoz kapcsolódó helymegosztás 
megvalósíthatósági vizsgálat, valamint a Távoli hozzáféréshez kapcsolódó távoli hozzáférés 
megvalósíthatósági vizsgálat. 
 
Lefedett előfizetői hozzáférési pont: Lefedett előfizetői hozzáférési pontoknak minősül 
a) a tényleges (aktivált szolgáltatással rendelkező) Előfizetői hozzáférési pontok és 
b) azon potenciális Előfizetői hozzáférési pontok összessége, melyekhez a Magyar Telekom képes 

kapcsolódni a szolgáltatási területén belül, de maga az Előfizetői hozzáférési pont nem feltétlenül van 
összekapcsolva a Magyar Telekom hálózatával. Ilyen esetben az új szolgáltatás aktiválásához az 
előfizetőhöz rendelt, függő kábelek létesítése vagy a meglévők végződtetése lehet szükséges a 
kicsatolási ponttól (pl. optikai talapzat, kábelakna, közmű vezetékoszlop, stb.) az előfizetési hozzáférési 
pontig, valamint előfizetői végberendezés (pl. ONT, modem) létesítése az Előfizetői hozzáférési ponton. 

Nem minősülnek lefedettnek azon Előfizetői hozzáférési pontok, melyek csak további jelentős kábelfektetés 
(pl. új közös szakasz létrehozása, elosztó kábelek lefektetése, stb.) eredményeként érhetőek el.  
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Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.  
 
Szakfelügyelet: A Jogosult Szolgáltató által annak helymegosztási egységén kívül, de a Magyar Telekom 
létesítményein belül végzett hálózatépítési és üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódóan a Magyar 
Telekom által biztosított helyszíni felügyelet, amelynek célja, hogy a Jogosult m unkavégzése ne 
veszélyeztesse a Magyar Telekom hálózatának épségét, szolgáltatásainak zavartalanságát.  
 
Szolgáltatás: Az Alapszolgáltatás és a Kiegészítő szolgáltatások. 
 
Szolgáltatási feltételek: A Magyar Telekom által a 4. piaci határozat rendelkező rész I. A) pont szerinti 
„átláthatóság” kötelezettség alapján és tartalom szerint elkészített és internetes honlapján közzétett, az 
Alapszolgáltatás és a Kiegészítő szolgáltatások nyújtásának feltételeit tartalmazó dokumentáció 
törzsszövegének, mellékletének és függelékeinek összessége. 
 
Szolgáltatás létesítési idő: Az Alapszolgáltatásra vonatkozó Igénybejelentés Magyar Telekom általi 
kézhezvételétől az Alapszolgáltatás nyújtásának megkezdéséig terjedő időszak, amely időtartamba nem 
számítanak bele a jelen Szolgáltatási feltételek 8.1.1 pontjában foglaltak.  
 
Távoli h ozzáférés: A közös eszközhasználat különös formája, amely esetében a Jogosult Szolgáltató 
berendezései a Magyar Telekom létesítményéhez közel, de különállóan, a Magyar Telekom 
tulajdonában/résztulajdonában álló vagy általa egyéb jogcímen használt ingatlanon/ingatlanrészen kívül 
kerülnek elhelyezésre. 
 
Trönk szegmens szolgáltatás: Az a hozzáférési szolgáltatás, amelynek keretében a hozzáférést nyújtó 
szolgáltató a trönk szegmensre kiterjedő bérelt vonali összeköttetést létesít és azt más elektronikus 
hírközlési szolgáltató rendelkezésére bocsátja.  
 
Trönk szegmens: A bérelt vonal jelenléti pontokat összekötő szakasza.  
 
UNI  (User Network Interface): Az előfizető és a szolgáltató közötti kapcsolódási pont.  
 
Végfelhasználó (Eht. 188. §  110/a.): Olyan felhasználó, aki az adott hálózati hozzáférési pontot saját 
érdekkörében használja, és azon nem nyújt nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgál tatást.  
 
Végződtetési szegmens: A bérelt vonalnak az a szakasza, amely az Előfizetői hozzáférési pontot az ahhoz 
legközelebbi jelenléti ponttal köti össze. Az Előfizetői hozzáférési ponthoz legközelebbi jelenléti pont 
jellemzően a helyi központ, vagy az annak megfelelő funkciót ellátó aggregációs pont. 
 
Végződtetési szegmens szolgáltatás: Az a hozzáférési szolgáltatás, amelynek keretében a hozzáférést 
nyújtó szolgáltató a Végződtetési szegmensre kiterjedő bérelt vonali összeköttetést létesít és azt más 
elektronikus hírközlési szolgáltató rendelkezésére bocsátja.  

 
Vis maior: A felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező olyan 

a) elháríthatatlan esemény (mint például háború, lázadás, szabotázs, polgári felkelés, robbantásos 
merénylet, rendkívüli állapot, szükséghelyzet, munkabeszüntetés, elemi csapás, árvíz, tűzvész, 
villámcsapás vagy egyéb természeti katasztrófa, más vészhelyzet, illetve a honvédelmi törvény, 
rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés); illetve 

b) az ezen esemény következtében szükséges helyreállítás és/vagy szolgáltatás-átcsoportosítás; 
c) a károsult elháríthatatlan külső közrehatása; 
d) harmadik személy elháríthatatlan külső cselekménye; 
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e) más külső erőhatalomnak nem minősülő, de elháríthatatlan külső hatás (mint például súlyos 
üzemzavar), 

amely számottevő módon akadályozza vagy teszi lehetetlenné a Hálózati szerződés teljesítését, feltéve, 
hogy ezen körülmények 

a) a Hálózati szerződés létrejöttét követően jönnek létre; vagy 
b) a Hálózati szerződés létrejöttét megelőzően jönnek létre, de a Hálózati szerződés teljesítésére 

kiható következményeik a Hálózati szerződés létrejöttekor még nem voltak előre láthatóak.  
 


