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7. SZ. MELLÉKLET
EMELTSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK
Kapcsolt Vonal Azonosító Megjelenítés Engedélyezés/Letiltás Szolgáltatás
1. A Szolgáltatás rövid leírása
Más elektronikus hírközlési szolgáltató részére a hívás során a hívott fél ténylegesen kapcsolt
előfizetői pontja azonosítójának a hívó végberendezésén való, igény szerinti megjelenítésének,
illetve a megjelenítése tiltásának a lehetővé tétele.
A Kötelezett Szolgáltató (vagy harmadik fél) hálózatában végződő hívás esetén Kötelezett
Szolgáltató átadja a Jogosult Szolgáltatónak a hívott fél kapcsolt előfizetői hozzáférési pontja
azonosítójának (ANFT szerinti hívószámának, a hívásátirányítás nélküli esetben a „B” számnak,
hívásátirányítás esetében a „C” számnak) a hívó előfizetői hozzáférési ponton való megjelenítését
engedélyező vagy tiltó, a hívott előfizető előzetes adatkezelési rendelkezésének megfelelően
beállított információt. Az információ átadása az elfogadott jelzésrendszeren, annak megfelelő
jelzéselemén keresztül történik. (Magának a „B”, ill. „C” számnak az átadása szintén a
jelzésrendszeren keresztül automatikusan történik a Jogosult Szolgáltató hálózatának a
jelzésrendszeren keresztüli igénye által indítva.) A szolgáltatás létesítése/tiltása egyszeri aktiválási
tevékenységet tartalmaz, mely a létesítés esetében a Jogosult Szolgáltató hálózatából a Kötelezett
Szolgáltató hálózatába irányuló valamennyi hívás számára elindítja a szolgáltatás nyújtásának a
lehetőségét, a szolgáltatás nyújtása ezt követően automatikusan, beavatkozás nélkül történik a
jelzésrendszeren keresztül.
2. Szolgáltatás igénybevételének feltételei
2.1 A kapcsolt vonal azonosító megjelenítés engedélyezés/letiltás szolgáltatást az Invitel a
hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatást igénybe vevő Jogosult Szolgáltatók számára biztosítja, a
Jogosult Szolgáltatók erre vonatkozó külön igénybejelentése nélkül.
2.2 A Kötelezett Szolgáltató a kapcsolt számot – külön kérésre – átadja a Jogosult Szolgáltatónak. A
kapcsolt szám kezelésére vonatkozó utasítást a Jelzésrendszer „Connected Number” paraméter
„address presentation restricted indicator” jelzéseleme tartalmazza.
2.3 A Hívást kezdeményező Előfizetőnek a Jogosult Szolgáltató – vagy az adott Hívás tekintetében a
Jogosult Szolgáltatóval tranzitálásról megállapodott harmadik fél Hírközlési Szolgáltató –
Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontján (E-HP) a kapcsolt számot kijelzés céljából csak abban
az esetben adhatja ki, ha a „Connected Number” paraméter „address presentation restricted indicator”
jelzéselem értéke „presentation allowed”.
2.4 A Kötelezett Szolgáltató Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontjára (E-HP) irányuló Hívás
esetén a Kötelezett Szolgáltató a „Connected Number „ paraméter „address presentation restriction
indicator” jelzéselem értékét a hívott nyilatkozatának (adatkezelési rendelkezés) megfelelően
beállítja.
2.5 A Kötelezett Szolgáltató Hálózatának nem ISDN Előfizetői Hozzáférési Pontján (E-HP) végződő
Hívás esetén a Kötelezett Szolgáltató a „Connected Number” paraméter „address presentation
restricted indicator” jelzéselemet „presentation restricted” értékűre állítja be.
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3. Díjak, számlázás
A Kapcsolt Vonal Azonosító Megjelenítés Engedélyezés/Letiltás Szolgáltatást a Kötelezett
Szolgáltató díjmentesen nyújtja a Jogosult Szolgáltató számára.
4. Felelősség
4.1 A Kötelezett Szolgáltató felel azért, hogy az Összekapcsolási Ponton a Kötelezett Szolgáltató
Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontjára (E-HP) irányuló Hívás esetén a „Connected Number”
paraméter „address presentation restriction indicator” jelzéselemet a hívott nyilatkozatának
(adatkezelési rendelkezés) megfelelően beállított értékkel adja át.
4.2 A Jogosult Szolgáltató felel a saját Előfizetői felé a Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontján
(E-HP) nyújtott kapcsolt vonal azonosítás szolgáltatással kapcsolatban.
4.3 A Jogosult Szolgáltató kezeli a szolgáltatását igénybevevő Előfizetők ügyfélpanaszait.
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Átirányított Hívás Paramétereinek Átadása Szolgáltatás
1. A Szolgáltatás rövid leírása
Más elektronikus hírközlési szolgáltató részére a hívás során a hívást elsőként és utolsóként átirányító
előfizetői pontok azonosítójának a hívott végberendezésén való, igény szerinti megjelenítésének, illetve
a megjelenítése tiltásának a lehetővé tétele.
A Kötelezett Szolgáltató hálózatában átirányított, és a Jogosult Szolgáltató (vagy vele összekapcsolt
harmadik fél) hálózatában végződő hívás esetén a Kötelezett Szolgáltató átadja a Jogosult
Szolgáltatónak az elsőként és az utolsóként átirányító előfizetői hozzáférési pontok azonosítóinak
(ANFT szerinti hívószámainak, egyetlen hívásátirányítás esetén a „B” számnak, többes (lánc)
hívásátirányítás esetében a „B” számnak, és a „C”, „D”, stb. számok közül az utolsónak) a hívott
előfizetői hozzáférési ponton való megjelenítését engedélyező vagy tiltó információt, az elsőként, és az
utolsóként átirányító előfizetők előzetes adatkezelési rendelkezésének megfelelően. Az információ
átadása az elfogadott jelzésrendszeren, annak megfelelő jelzéselemén keresztül történik. (Magának a
„B”, ill. „C”, „D”, stb. számnak az átadása szintén a jelzésrendszeren keresztül automatikusan történik
a Jogosult Szolgáltató hálózatának a jelzésrendszeren keresztüli igénye által indítva.) A Kötelezett
Szolgáltató által végzett (nagykereskedelmi) szolgáltatás az előfizető számára nyújtandó
(kiskereskedelmi) szolgáltatás beállítását takarja, és egyszeri aktiválási tevékenységet tartalmaz, mely a
Kötelezett Szolgáltató hálózatából a Jogosult Szolgáltató hálózatába irányuló valamennyi hívás számára
elindítja a szolgáltatás nyújtásának a lehetőségét, a szolgáltatás nyújtása ezt követően automatikusan,
beavatkozás nélkül történik a jelzésrendszeren keresztül.
2. Szolgáltatás igénybevételének feltételei
2.1 A Hívást elsőként átirányító vonal azonosító számának (eredetileg hívott szám) kezelésére
vonatkozó utasítást a Jelzésrendszer „Original Called Number” paraméter „address presentation
restricted indicator” jelzéseleme tartalmazza.
2.2 A Hívást utoljára átirányító vonal azonosító számának kezelésére vonatkozó utasítást a
Jelzésrendszer „Redirecting Number” paraméter „address presentation restricted indicator”
jelzéseleme tartalmazza.
2.3 A Hívás átirányítás körülményeit a Jelzésrendszer „Redirection Information” paraméter
„redirecting reason” jelzéseleme tartalmazza.
2.4 A Hívást végződtető Igénybevevő – vagy az adott Hívás tekintetében a Igénybevevővel
tranzitálásról megállapodott harmadik fél Hírközlési Szolgáltató – a Hívást elsőként átirányító-,
illetve a Hívást utoljára átirányító vonal azonosító számát az átirányítás által meghatározott
Előfizetői Hozzáférési Ponton (E-HP) kijelzés céljából csak abban az esetben adhatja ki, ha az
„Original Called Number”, illetve a „Redirecting Number” paraméter „address presentation
restricted indicator” jelzéselem értéke „presentation allowed”.
2.5 Az Átirányított Hívás Paramétereinek Átadása Szolgáltatást Összekapcsolási Csatlakozó
Link/Nyaláb Szolgáltatás igénybevétele mellett veheti igénybe a Jogosult Szolgáltató.
2.6 A Kötelezett Szolgáltató Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontjáról (E-HP) átirányított Hívás
esetén a Kötelezett Szolgáltató az „Original Called Number” paraméter „address presentation
restriction indicator” jelzéselem értékét a Hívást elsőként átirányító Előfizető nyilatkozatának
(adatkezelési rendelkezés) megfelelően beállítja.
2.7 A Kötelezett Szolgáltató Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontjáról (E-HP) átirányított Hívás
esetén a Kötelezett Szolgáltató a „Redirecting Number” paraméter „address presentation restriction
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indicator” jelzéselem értékét a Hívást utoljára átirányító Előfizető nyilatkozatának (adatkezelési
rendelkezés) megfelelően beállítja.
2.8 A Kötelezett Szolgáltató ISUP jelzésrendszerrel nem rendelkező Telefon (helyi) központjához
csatlakozó Előfizetői Hozzáférési Pontról (E-HP) átirányított Hívás esetén a Szolgáltató az „Original
Called Number” és a „Redirecting Number” paraméter „address presentation restricted indicator”
jelzéselemét „presentation restricted” értékűre állítja be.
3. Díjak, számlázás
Az Átirányított Hívás Paramétereinek Átadása Szolgáltatást a Kötelezett Szolgáltató díjmentesen
nyújtja a Jogosult Szolgáltató számára.
4. Minőségi paraméterek
Minőségi paraméter

Érték

Teljesítési Idő
a) ha a Megvalósítási Ütemterv alapján
létesítendő Csatlakozó Link/Nyalábra
irányítást legkésőbb a Megvalósítási
Ütemterv elfogadásával egyidejűleg
igényli a Jogosult Szolgáltató

Az üzembe helyezendő Csatlakozó
Link/Nyalábon végzendő
Üzembehelyezési vizsgálat sikeres
lezárásától

b) egyéb esetben (Csatlakozó Link/Nyaláb
meglétét feltételezve)

30 nap

Éves Rendelkezésre Állás

99.0 %

Megszüntetési Idő

30 nap

5. Felelősség
5.1 A Kötelezett Szolgáltató felel azért, hogy az Összekapcsolási Ponton a Kötelezett Szolgáltató
Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontjáról (E-HP) átirányított Híváshoz tartozó jelzés „Original
Called Number” és „Redirecting Number” paraméter „address presentation restriction indicator”
jelzéselemet az átirányítást aktiváló Előfizető(k) nyilatkozatának (adatkezelési rendelkezésének)
megfelelően beállított értékkel adja át.
5.2 A Jogosult Szolgáltató felel a saját Előfizetői felé a Hálózatának Előfizetői Hozzáférési Pontján
(E-HP) nyújtott átirányított hívás paramétereinek megjelenítése szolgáltatással kapcsolatban.
5.3 A Jogosult Szolgáltató kezeli a szolgáltatását igénybevevő Előfizetők ügyfélpanaszait.
6. A Szolgáltatás megrendelése:
Az Átirányított Hívás Paramétereinek Átadása Szolgáltatás megrendelésére - az INRIO Törzsszöveg
8. pontjában rögzített egyéb feltételek mellett – az Igénybejelentő Adatlap (a jelen INRIO 12. sz.
Melléklete) 17. pontjának megfelelő kitöltésével lehetséges.
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