
 

 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

NTG ÁSZF 1. SZ. MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSOK 

 

 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a kormányzati célú hálózatokról szóló 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Rendelet 21. § (1) 

bekezdésében foglalt hírközlési szolgáltatások keretén belül az Általános Szerződési 

Feltételek alapján az alábbi szolgáltatásokat az alábbi színvonalon nyújtja:  

 

SZOLG01 – Adatátviteli szolgáltatás  

SZOLG02 – Integrált adatszolgáltatás  

SZOLG03 – Központi internet szolgáltatás  

SZOLG04 – Menedzselt LAN szolgáltatás  

SZOLG05 – Hangforgalmi szolgáltatás  

SZOLG06 – Alközponti szolgáltatás  

SZOLG07 – Videókonferencia szolgáltatás 

SZOLG08 – WIFI szolgáltatás 

SZOLG09 - Call Center szolgáltatás 

SZOLG10 – eFax szolgáltatás  

SZOLG13 - Mobil kommunikációs szolgáltatás 

SZOLG17 – NTG webtárhely szolgáltatás  

SZOLG24 - Eszközüzemeltetés szolgáltatás 

 

A szolgáltatások leírását, valamint a szolgáltatások színvonalát a NISZ mindenkori Ellátási 

szolgáltatási katalógus (a továbbiakban: Szolgáltatáskatalógus) tartalmazza. A 

Szolgáltatáskatalógus az alábbi címen érhető el:  
http://www.nisz.hu/sites/default/files/SZKAT_tech_fugg_20180101_v1.1_vedett.pdf 
A Szolgáltatáskatalógusban definiált hangforgalmi szolgáltatáshoz (SZOLG05) az 

adatkezelési nyilatkozatok a jelen melléklet függelékei szerint tehetőek meg.  
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SZOLG05 1. SZ. FÜGGELÉK 

 
 

 
 

1. sz. függelék 

Nyilatkozat hívószám kijelzés kezeléséről 

 
Alulírott, mint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Felhasználó az alábbi 

nyilatkozatot* teszem (több hívószám esetén a nyilatkozathoz csatolt táblázat szerint): 

• Hozzájárulok, hogy Szolgáltató a Felhasználói szerződésben szereplő 

szolgáltatás hozzáférési pontról indított hívások esetén a hívott fél számára 

a hívószám megjelenítéshez szükséges adatokat biztosítsa, amennyiben 

műszakilag megoldható (hívószám megjelenítés engedélyezés; CLIP) □ 

• Nem járulok hozzá, hogy Szolgáltató a Felhasználói szerződésben szereplő 

szolgáltatás hozzáférési pontról indított hívások esetén a hívott fél számára 

a hívószám megjelenítéshez szükséges adatokat biztosítsa (hívószám 

megjelenítés tiltás; CLIR) □ 

* A 2 opció közül hívószámonként csak egy választható ki. 

 

Kötelezően megadandó adatok, a Felhasználói Szerződés szerint: 

Név/megnevezés 

lakcím/székhely 

 

Jelen nyilatkozat a Felhasználói Szerződés részét képezi 

 

Dátum: ………………………………………………….. 

 

 

Felhasználó (nyilatkozatot tevő) 
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2. sz. függelék 

Nyilatkozat teljes hívásrészletező igényléséhez 

 

Neve:  

Székhelye:  

Adószám:  

Képviselő neve:  

 

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási 

kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a 

szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, 

valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló szóló 

4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 7. § (3)-(4) bekezdésében előírtaknak megfelelő tájékoztatást 

tudomásul vettem. Kijelentem, hogy rendelkezem az elektronikus hírközlési szolgáltatást 

rajtam kívül még használó természetes személyeknek a jogszabályban említett 

hozzájárulásaival, így a hívott fél hívószámának minden számjegyét tartalmazó 

hívásrészletezést megrendelem. 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-

vel megkötött Felhasználói Szerződés alapján, a hangszolgáltatáshoz tartozó valamennyi 

kapcsolási számra vonatkozik és visszavonásig érvényes. 

Amennyiben a jelen nyilatkozat aláírásának időpontjában fennálló helyzethez képest az 

érintettek körében változás történik, erről 15 napon belül új nyilatkozat tételével értesítem a 

Szolgáltatót. 

A Nyilatkozat írásban bármikor megtehető illetve visszavonható.  

 

Dátum: ………………………………………………….. 

 

 

Felhasználó (nyilatkozatot tevő) 

 



 

 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

NTG ÁSZF 1. SZ. MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁS 

LEÍRÁSOK 

SZOLG05 3. SZ. FÜGGELÉK 

 

. 

 

 

3. sz. függelék 

Nyilatkozat az előfizetői adatok tudakozó és telefonkönyv adatbázisban való kezeléséről 

 

Alulírott, mint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Felhasználó az alábbi 

nyilatkozatot* teszem (több hívószám esetén a nyilatkozathoz csatolt táblázat szerint): 

• Hozzájárulok, hogy adataimat a Szolgáltató a telefonkönyvben 

közzétegye, adataimról a tudakozó tájékoztatást adjon (normál hívószám) □ 

• Nem járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, de 

kérem, hogy adataimról a tudakozó tájékoztatást adjon (Rejtett Sszám) □ 

• Nem járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, és 

nem járulok hozzá, hogy adataimról a tudakozó tájékoztatást adjon (Titkos 

Szám) □ 

* A 3 opció közül hívószámonként csak egy választható ki. 

Kötelezően megadandó adatok (kivéve Titkos Szám), a Felhasználói Szerződés szerint: 

Név/megnevezés 

székhely 

telephely neve, címe (több hívószám esetén a nyilatkozathoz csatolt táblázat szerint) 

 

Felhasználó által opcionálisan megadható adatok 

Mobilszám: 

e mail cím 

honlap cím 

előfizetői hívószámhoz tartozó végberendezés felhasználási módja: 

telefon □ telefon/fax □ fax □ 

további telefonkönyvi név(több közzététel a telefonkönyvben) 

 

Jelen nyilatkozat a Felhasználói Szerződés részét képezi 

Dátum: ………………………………………………….. 

 

Felhasználó (nyilatkozatot tevő) 

 

 


