A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÁLTAL ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI
HÁLÓZATOK FIZIKAI ÉS LOGIKAI ÖSSZEKAPCSOLÁS CÉLJÁRA FELAJÁLOTT
ÖSSZEKAPCSOLÁSI PONTOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
1. TDM technológiájú összekapcsolási pontok
1.1 A Magyar Telekom TDM technológiájú összekapcsolás céljára az alábbi földrajzi címen található
összekapcsolási pontokat ajánlja fel:
A Magyar Telekom
Összekapcsolási
Központok neve
1.
2.
3.

BPS2
Székesfehérvár
Szolnok

A Magyar Telekom Összekapcsolási
Központok földrajzi címe
Budapest, Fehérvári út 68-70.
Székesfehérvár, Szt. István tér 1.
Szolnok, Madách u. 2.

Fizikai helymegosztás
szolgáltatás
igénybevételének
lehetősége
biztosított
biztosított
biztosított

1.2 A Magyar Telekom tájékoztatja a Jogosult Szolgáltatókat, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Elnökének (a továbbiakban: Hatóság) „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban”
megnevezésű nagykereskedelmi piacra vonatkozó 2018. május 15-én kelt, PC/27174-33/2017. számú
határozatában (a továbbiakban: 1/2014. piaci határozat) foglalt rendelkezések szerint a Magyar Telekom 2018.
július 17-én bejelentette, illetve honlapján közzétette az 1.1 pont szerinti, TDM technológiájú összekapcsolási
pontok technológiaváltás következtében történő megszüntetését. A megszüntetés tervezett időpontja 2020.
július 31. napja, azzal, hogy a Magyar Telekom az érintett összekapcsolási pont(oka)t nem szünteti meg
mindaddig, amíg a Jogosult Szolgáltatók át nem migráltak a 2.1 pont szerinti, IP technológiájú összekapcsolási
pont valamelyikére, feltéve, hogy a hivatkozott migráció a megszüntetés tervezett napján (2020. július 31.) már
folyamatban van.

2. IP technológiájú összekapcsolási pontok
2.1 A Magyar Telekom az IP összekapcsolás jogi, műszaki, és gazdasági feltételeit tartalmazó – az
1/2014. piaci határozatnak megfelelően benyújtott, a Hatóság által jóváhagyott, illetve megállapított
– összekapcsolási referenciaajánlatának (MARIO) hatálybalépését követően IP technológiájú
összekapcsolás céljára 2 (kettő) összekapcsolási pontot ajánl fel Fizikai helymegosztás szolgáltatás
igénybevétele mellett, ezek Földrajzi helyeit az alábbi táblázat tartalmazza.
A Magyar Telekom
Összekapcsolási
Központok neve

A Magyar Telekom Összekapcsolási
Központok földrajzi címe

Fizikai helymegosztás szolgáltatás
igénybevételének lehetősége

1.

Fehérvári út

Budapest, Fehérvári út 68-70.

biztosított

2.

Dataplex

Budapest, Asztalos Sándor utca 13.

biztosított

2.2 A Magyar Telekom IP technológiájú összekapcsolási pontjai a Hívásvégződtetés Szolgáltatás
vonatkozásában egyenértékűek, azaz bármelyik összekapcsolási pontról országosan elérhető a
Magyar Telekom Hívásvégződtetés Szolgáltatása.

3. Az Összekapcsolás ajánlott rendszere
3.1 A Jelenléti Pontokhoz kialakításra kerülő Csatlakozó link/nyaláb szolgáltatásnak nincs alsó forgalmi
küszöb feltétele.
3.2 A megbízhatóság növelése érdekében javasolt 2 (kettő) Jelenléti Ponthoz történő egyidejű
kapcsolódás, illetve a Segélyhívó hozzáférés végződtetési szolgáltatás zökkenőmentes igénybevétele
érdekében a Segélyhívó hozzáférés végződtetési szolgáltatásban érintett forgalom számára dedikált
logikai kapcsolat kialakítása.

