
a.) Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékei  

 

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 

Díjcsomag neve 
Maximális le-/ feltöltési 

sebesség 

Rendes körülmények között 

elérhető le-/ feltöltési 

sebesség 

Minimális le-/ feltöltési 

sebesség 

5Net 4,5 Mbps / 0,9 Mbps 4 Mbps / 0,8 Mbps 1,25 Mbps /0,25 Mbps 

10Net 9,5 Mbps / 1,9 Mbps 8 Mbps / 1,6 Mbps 2,5 Mbps /0,5 Mbps 

30Net 29 Mbps / 5,8 Mbps 24 Mbps / 4,8 Mbps 7,5 Mbps /1,5 Mbps 

50Net 49 Mbps / 5,8 Mbps 40 Mbps / 4,8 Mbps 10 Mbps /1,5 Mbps 

100Net 95 Mbps / 9 Mbps 80 Mbps / 8 Mbps 15 Mbps /2 Mbps 

300Net 280 Mbps / 28 Mbps 240 Mbps / 24 Mbps 30 Mbps /3 Mbps 

 

 
„A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata 
 

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 

 Díjcsomag neve 5NET 10NET 30NET 50NET 100NET 300NET 

Le- és feltöltési sebesség A 3. sz. melléklet szerint 

  Díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keret (le- és feltöltés irányban) (GB) 
korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

  Szolgáltatások, alkalmazások, 

amelyek nem számítanak be a 

díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

Adatkeret-túllépés kezelése 

(Túlforgalmazás kezelés) 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

nem 

értelmez-

hető 

  Késleltetés (Körbejárási) (ms) 20 20 20 20 20 20 

 Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

(ms) 
8 8 8 8 8 8 

 Csomagvesztés (10
-3

) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

E-mail cím (xxx@sziti-l.hu) igen igen igen igen igen igen 

E-mail tárhely méret 100MB 100MB 100MB 100MB 100MB 100MB 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: 
Web böngészés igen igen igen igen igen igen 

Levelezés igen igen igen igen igen igen 

VoIP igen igen igen igen igen igen 

Chat alkalmazások igen igen igen igen igen igen 

Közösségi oldalak igen igen igen igen igen igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen igen igen igen igen igen 

Video megosztó alkalmazások igen igen igen igen igen igen 

Online tv igen igen igen igen igen igen 

Egyebek igen igen igen igen igen igen 

KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Célérték 

1./ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén valamennyi csatorna vivőszintjének 

értéke 
60 dBμV 

2./ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén a szomszédos televíziós csatornák 

közötti legnagyobb jelszintkülönbségek  
3 dB 

3./ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén a vivő/zaj viszony  44 dB 

4./ Digitális műsorterjesztés szolgáltatás esetén modulációs hibaarány (MER) 29 dB 



„B” táblázat: Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők 
táblázata* 

  A  B  C 

1 
 A szolgáltató érdekkörébe eső 
tényezők 

 Az előfizető érdekkörébe eső 
tényezők 

 Egyéb tényezők 

2  a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás jellemzői 

 az internet szolgáltató 

hálózati vagy a cella 

terheltsége 

3 
 a szolgáltató hálózatának műszaki 

jellemzői és állapota 
 a felhasználás földrajzi helye 

 a felhasználó által igénybe 

vett internetes szolgáltatást, 

vagy tartalmat biztosító 

szerver jellemzői és állapota 

4 
 a felhasználó rendelkezésére álló 

hálózati kapacitás 

 a felhasználó által használt 

végberendezés(ek), vagy házhálózat 

műszaki jellemzői és állapota 

 a felhasználó által igénybe 

vett internetes szolgáltatást, 

vagy tartalmat biztosító 

szerver terhelése 

5 
 forgalomszabályozás 

(hálózatmenedzsment) alkalmazása 

 a felhasználó végberendezésének, és 

hálózatának terheltsége 

 hálózatot ért külső behatás  

(pl. beázás, rongálás, 

mechanikai túlterhelődés) 

6 

a felhasználók által a hálózaton egy 

azonos időben történő adatforgalom 

generálása  

WIFI routeres használat esetén: Az 

ETH port sebessége, a használat 

helyszínét jelentő épület jellege, az 

épülethez felhasznált építési anyagok 

árnyékoló hatása, távolság az 

antennától 

  

 

 

 

b.) Egyedi szolgáltatásminőségi mutatók: 
 

Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás esetén: 
 

1. Maximális (névleges) sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató 

által az előfizetői szerződésben vállalt legmagasabb le- és feltöltési sebesség, amelyet a felhasználó a szolgáltatás 

igénybevétele során megtapasztalhat. 

 

2. Rendes körülmények között elérhető sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra 

vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési sebesség, amely e rendeletben 

meghatározott mértékben az előfizető rendelkezésére áll; 

A rendes körülmények között elérhető sebességnek naptári naponként legalább az idő 90%-ában az előfizető 

rendelkezésére kell állnia, kivéve a szolgáltatás korlátozásának, szüneteltetésének és felfüggesztésének esetét. 

 

3. Minimális (garantált) sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató 

által az előfizetői szerződésben vállalt az a legalacsonyabb le- és feltöltési sebesség, amely minden esetben az 

előfizető rendelkezésére áll 

A minimális sebességnek a szolgáltatás igénybevétele során folyamatosan az előfizető rendelkezésére kell állnia, 

kivéve a szolgáltatás korlátozásának, szüneteltetésének és felfüggesztésének esetét. 

 

A mutatók vonatkozásában: 

 

A sebesség mérést az ide vonatkozó szabvány szerint az előfizetői hozzáférési pont és a szolgáltató szervere 

között, a szolgáltató hálózatán belül kell elvégezni. 

 

Előfizetői hozzáférési pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont, vagy maga a 

tényleges hozzáférési (jelátadási) pont. 

 

Kábeltelevízió szolgáltatás esetén: 
 



1./ Az elosztott szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségek az előfizetői 

hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az esetek 80 %-ában az előfizetői hozzáférési pontokon mért 

legnagyobb jelszintkülönbség az elosztott szomszédos televíziós műsorcsatornák között. 

 

2./ Vivőszint az előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az előfizetői hozzáférési pontokon 

mért valamennyi televízió műsorcsatorna vivőszintjének teljesített értéke.  

A mutató az előfizetői hozzáférési ponton mért vivőszintek mérési eredményei alapján kerül meghatározásra, az 

alapadatokat hitelesített mérőműszer szolgáltatja. 

 

3./ Vivő/zaj viszony az előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban mért televízió műsorcsatorna 

vivő/zaj viszony az előfizetői hozzáférési pontokon. 

A mutató az előfizetői hozzáférési ponton mért vivő/zaj viszony mérési eredményei alapján kerül 

meghatározásra, az alapadatokat hitelesített mérőműszer szolgáltatja. 

 

4./ Modulációs hibaarány (MER): az adatgyűjtési időszakban az előfizetői hozzáférési pontokon a hibásan 

moduláltan átvitt bitek aránya az összes átvitt bithez képest. 

A mutató az előfizetői hozzáférési ponton mért modulációs hibaarány mérési eredményei alapján kerül 

meghatározásra. 

 

A mutatók vonatkozásában: 

 

Előfizetői hozzáférési pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont, vagy maga a 

tényleges hozzáférési (jelátadási) pont. 

 

 

 

Hatályba lépés: 2021.06.30. 


