
3 081 909

439 248

30,76

61,73%

496 384 491

33 867 053

455 380

161,1

3,25

457 648

809 425

776 468

1 742 000

Megjegyzés: (bekapcsolt hangátviteli csatornák száma/lakosság szám)*100.

Vezetékes szélessávú előfizetések száma 

összesen (becsült érték) [db]

A teljes piacra vonalkozó becsült érték. Tartalmazza az xDSL 

előfizetések pontos értékét, és a kábelmodemes előfizetések teljes 

piacra vonatkozó becsült értékét.

Hordozott földrajzi számok a hónap 

végén [db]

Kábelmodemes szélessávú előfizetések 

száma [db]

A fent nevezett piacvezető kábelmodemes szolgáltatók adatai alapján. 

Ezen szolgáltatók lefedik a kábelmodemes előfizetések 80-85 %-át.

Megj.: a vizsgált időszakban kezdeményezett hívások összidőtartama 

/ bekapcsolt hangátviteli csatornák száma az időszak végén.

Közvetítőválasztást igénybe vevők 

száma [db]

VoCATV hangátviteli csatornák száma 

[db]

xDSL-vonalak száma [db]
A fent nevezett adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik az 

xDSL-előfizetések közel 100%-át.

A szélessávú internet-előfizetések száma

Közvetítőválasztáson keresztüli hívások 

időtartama [perc]

Kezdeményezett hívások átlagos 

időtartama [perc]

Egy hangátviteli csatornára jutó 

kezdeményezett hívások időtartama 

[perc]

Vezetékes gyorsjelentés, 2009. november

Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS-Datanet Kft., UPC Kft., Fibernet Zrt., DIGI Kft., 2009. 

júniustól az alábbi szolgáltatókkal bővül az adatszolgáltatók köre: PR Telekom Zrt, Zelka. ZRt, Tarr Kft, TvNetWork 

NyRt, a ViDaNet Zrt,  Parisat Kft., RubiCom Zrt.

Összes bekapcsolt hangátviteli 

csatornák száma [db]

A vezetékeshang-szolgáltatás összefoglaló adatai

Megj.: tartalmazza a közvetítőválasztáson keresztüli hívások 

időtartamát is.

Megj.: tartalmazza a PSTN, a VoIP és a VoCATV ,  valamint 

az ún. alternatív szolgáltatók adatait is.

Megj: kábeltelevízió hálózatokon megvalósított hangátviteli 

csatornák száma. 

100 lakosra jutó hangátviteli csatornák 

száma [db]

Megj.: a Központi Referencia Adatbázis adatai alapján , 2004 január 

1. óta.

Megj.: a hazai lakosság száma a legfrissebb KSH adat (2009. október) 

szerint: 10 019 000 fő.

Háztartások telefonellátottságának 

aránya [%]

Megj.: az egyéni hangcsatornák / háztartások száma.                               

A háztartások száma a legfrissebb ismert KSH adat (2009. november) 

szerint: 3 789 000 darab.

Kezdeményezett hívások időtartama 

[perc]
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Megjegyzés: kezdeményezett hívások időtartama/bekapcsolt hangátviteli csatornák száma.
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Megjegyzés: kezdeményezett hívások időtartama/kezdeményezett hívások száma.                                                                                                                                                      

3,23 3,23

3,40

3,28
3,26

3,06

3,13 3,11

3,00
3,04

3,08

3,13

3,25

2,9

3,1

3,3

3,5

Átlagos hívás időtartama (perc)

791 796 799 803 805 805 805 804 806 806 808 807 809

525 534 541 550 561 568 573 582
720 729 742 763 776

132

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

e
z
e
r

Szélessávú internet-előfizetések száma (db)

Kábelmodemes előf. száma, új adatszolg. (db) Kábelmodemes előf. száma, összes adatszolg.(db) xDSL-vonalak száma (db)



Piac méret meghatározása szakértői becslésen alapul, melynek forrásai az NHH egyéb, teljes piacra vonatkozó 

adatgyüjtései és piackutatási információk. 

Kábelmodem: olyan kábeltelevíziós hálózathoz illesztett modem, mely alkalmas digitális jelek indítására és 

fogadására a kábeltelevíziós hálózaton belül. A kábelmodemes előfizetések száma tartalmazza a LAN hálózaton 

nyújtott előfizetéseket is.[darab]

Földrajzi számok: a helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz rendszeresített előfizetői számok.[darab]

Közvetítőválasztást igénybe vevők száma: A közvetítő-előválasztással és a hívásonkénti közvetítőválasztással élő 

aktív ügyfelek száma. Aktív az az ügyfél, aki az adott hónapban legalább egyszer igénybe vette a közvetítőválasztás 

valamely típusát. [darab]

Közvetítőválasztáson keresztül bonyolított hívások időtartama: A közvetítő előválasztás és a hívásonkénti 

közvetítőválasztás igénybevételével indított hívások összes időtartamát jelenti az adott hónapban. [perc] 

Összesen bekapcsolt hangátviteli csatornák száma: a kapcsolt vonali, a VoIP és VoCATV  hangátviteli csatornák 

száma összesítve. [darab]

Kezdeményezett hívások száma: A szolgáltató előfizetői által kezdeményezett - a hívás céljától független (pl.: 

internet, beszéd, egyéb...) - hívások összes számát jelenti az adott hónapban. A közvetítőválasztás igénybevételével 

keletkezett forgalom is itt jelenik meg.[darab]

xDSL: Helyi hurkokon alkalmazott technológia, amely a hagyományos helyhez kötött telefonhálózat részeként kiépített 

fémes sodrott érpárokat alkalmassá teszi nagysebességű digitális adatátvitelre. A jelenlegi hazai szolgáltatási 

kínálatban az xDSL gyakorlatilag az ADSL-t jelenti, (ADSL-asymmetric digital suscriber line), amely elnevezésben az 

aszimmetrikus jelző a szolgáltatás azon jellemzőjére utal, miszerint gyorsabb le-, mint feltöltési sebességet biztosít. 

[darab]

Kezdeményezett hívások időtartama: A szolgáltató előfizetői által kezdeményezett - a hívás céljától független (pl.: 

internet, beszéd, egyéb...) - hívások összes időtartamát jelenti az adott hónapban. A közvetítőválasztás 

igénybevételével keletkezett forgalom is itt jelenik meg. [perc]

Egyéni hangátviteli csatornák száma: A szolgáltató nyilvántartása alapján, azon hangátviteli csatornák száma, 

amelyek esetében természetes személy az előfizető. [darab] 

VoCATV hangátviteli csatornák száma: kábeltévé-hálózatokon megvalósított hangátviteli csatornák száma. [darab]

Kapcsolt vonali (PSTN)  hangátviteli csatornák száma: A vizsgált időszak végén a hangátvitelre alkalmas 

mindazon összeköttetések (beleértve a rádiós eszközökkel, réz- vagy fényvezetőkábel alkalmazásával megvalósított 

vonalakat, az ISDN fővonalak "B" csatornákra átszámított számát, nem ide értve a helytől független elektronikus 

hírközlési szolgáltatás keretében megvalósított összeköttetéseket, a mobil rádiótelefon szolgáltatást a kábeltévé és az 

IP alapú hálózatokon,  megvalósított hangátvitelt) száma, amelyek az előfizetői hozzáférési pontokat a kihelyezett 

előfizetői fokozatokkal vagy a helyi központokkal, kötik össze. Az ISDN hozzáférésnél az alapsávi hozzáférést két, a 

primer hozzáférést pedig harminc hangátviteli csatornával kell figyelembe venni. A nyilvános telefonállomásokon 

történő szolgáltatásnyújtáshoz használt vonalak is hangátviteli csatornának számítanak. [darab]

A jelentésben használt fogalmak meghatározásai:

VoIP hangátviteli csatornák száma: A szélessávú (xDSL, optikai) hálózatokon megvalósított hangátviteli csatornák 

száma. Az IP alapú hálózatot igénybevevő és az ANFT szerinti földrajzi azonosítóval rendelkező előfizetéseket kell 

figyelembe venni. [darab]


