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Összekapcsolási-hívásvégződtetési tájékoztató 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság PC/27174-33/2017. ügyiratszámú határozatában foglalt 
Eht. 102. §. szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében az Opennetworks Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.) az alábbi tájékoztatást teszi közzé honlapján 
az átláthatóság kötelezettség teljesítése érdekében. 

1. Az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által 2018. július 1-től alkalmazott nettó 
hívásvégződtetési díjak az Openentworks hálózatában végződtetett hívásokra: 

Hívásvégződtetés forgalmi díja – EGT irányokból 
indított hívások esetében 

0,26 Ft / perc 

Hívásvégződtetés forgalmi díja – Nem EGT 
irányokból indított hívások esetében 

0,4 Ft / perc 

A megadott ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

2. Az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hívásvégződtetésre vonatkozó 
(összekapcsolási) feltételei: 

A hívásvégződtetés feltétele az Opennetworks Keresekedelmi és Szolgáltató Kft. és az igénylő 
között a szolgáltatásra vonatkozó hatályos összekapcsolási szerződés megléte. 

Közvetlen összekapcsolás: 

Az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az alábbi műszaki paramétereknek 
megfelelően biztosít közvetlen összekapcsolási lehetőséget. 

Földrajzi hely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.  

Fizikai kapcsolat: E1 

Protokoll: SS7 

Pontkódok: 02-04-00, 02-04-01 

SK kód: 961 

A közvetlen összekapcsolás költségei és további feltételei: 

Összekapcsolás beállítása 100.000 Ft 
Összekapcsolás kiépítése 200.000 Ft / E1 port 

A megadott ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
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Az összekapcsolást kezdeményező (Igénylő) szolgáltató feladata saját költségen biztosítani az 
Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fentieken túl felmerült, igazolt költségeit, továbbá 
az összekapcsolás egyéb feltételeit, így különösen, de nem kizárólag: a megfelelő interfészt 
biztosítani az összekapcsolási ponton a saját hálózata irányába; a választott műszaki 
paramétereknek megfelelő műszaki feltételeket biztosítani a saját oldalán. Amennyiben a 
kezdeményező (Igénylő) szolgáltató olyan interfészen illetve olyan módon kíván összekapcsolást 
létesíteni az Opennetworks Kft-vel, amelyre az Opennetworks Kft. részéről a feltételek nem 
adottak, és az Opennetworks Kft. az összekapcsolás létesítésében a kezdeményező (Igénylő) 
szolgáltatóval megegyezik, az Opennetworks Kft. részéről felmerülő, a felajánlott összekapcsolási 
módoktól eltérő összekapcsolás által okozott többletköltségeket – legyenek azok egyszeri, vagy 
rendszeres költségek – az összekapcsolást kezdeményező (Igénylő) szolgáltató köteles megfizetni 
az Opennetworks Kft. részére. 
 
Harmadik szolgáltatón keresztül történő hívásvégződtetés: 

Az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összekapcsolással rendelkezik a Magyar 
Telekom Távközlési Nyrt.-vel és a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft-vel így 
hívásvégződtetés szolgáltatást e két szolgáltató hálózatán keresztül is tud biztosítani.    

 


