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Budapest 
Forrás A fogalom 

megnevezése 
Magyarázat, definíció 

SNIA v.2 "valami" fogalma a "valami" nyelvi kifejezés (frázis) és az, ami a "valami" kifejezéssel nyilvánulhat meg 
SNIA v.2 "valami" fogalmának 

tartalma 
ami a "valami" kifejezéssel nyilvánulhat meg 

SNIA v.2 A tudás természetes 
gyarapodása, fogyása 
(natural growth and 
loss of knowledge 
stocks). 

Itt vesszük számba a magánélet és a munka során bekövetkező spontán tudásgyarapodást, a természetes felejtést, a korosodással 
járó képességvesztést, valamint az emberek születését és elhalálozását. 

 adat Az információáramlás egysége, tények, fogalmak, jelenségek mértékegység nélküli, jelentésüktől elvonatkoztatott formája. 
Mindazokat a jeleket, amelyek a feldolgozáshoz szükségesek, vagy annak folyamán vagy eredményeképpen megjelennek, 
adatoknak nevezzük. Testet öltött információ. 

 adat Az adat egy objektum (tetszőleges dolog, amire az adat vonatkozik), egy meghatározott változójának (tulajdonságának, 
attribútumának, jellemzőjének, karakterének), értéke.(karakterállapota, megvalósult formája). Egy konkrét adat tehát akkor 
tekinthető definiáltnak, ha meghatározzuk, hogy milyen objektum, melyik változója, milyen értéket vesz fel. 
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SNIA v.2 adat Adat minden olyan, adathordozón levő jelegyüttes, (jelegyüttessel ellátott adathordozó) amely valamiről, az adat alanyáról ad 
meg ismeretet valaki, valami, az adatot felfogni képes ember vagy eszköz számára.  Egy testi tárgy adathordozó mivolta akkor is 
fennállhat, ha azt valamely, vagy számos felfogó nem fogja fel. 

2013. évi 
L. tv 

adat az információ hordozója, a tények, fogalmak vagy utasítások formalizált ábrázolása, amely az emberek vagy automatikus 
eszközök számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgozásra alkalmas; 

SNIA v.2 adat alanya az, akinek az állapotáról, esetéről az adat szerzője szól 
SNIA v.2 adat behozatala olyan tevékenység, amelynek folyamán külföldről belföldre irányuló adatfolyam keletkezik 
SNIA v.2 adat birtoklása Adatot birtokol az, aki az adatot hatalmában tartja: műszaki értelemben képes vele műveleteket végezni, jogi értelemben képes 

kezelni 
2013. évi 
L tv 

adat birtokosa  Adat birtokosa az, aki az adatot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja  Ptk 
5:1.§ 

SNIA v.2 adat előállítása  Ezen állapotok, esetek a valóságban vagy képzeletben való fennállását, megesését, bekövetkezését jelöli az adat szerzője azzal, 
hogy az adatot adathordozón rögzíti, az adatot, adatként előállítja. 

SNIA v.2 adat előállítója Adat előállítója az, aki azt előállítja. Elemi egységek számbavétele esetén az alkalmazottak, illetve gépek adatelőállítását 
mérjük, összetett egységek mérése esetén az alkalmazottak illetve az összetett egység gépeinek adatelőállítását az összetett 
egység általi adatelőállításnak számoljuk el. Az alkalmazottak géppel segített vagy végzett munkájából csak a gép 
kezelőszerveibe juttatott adatokat számljuk el az alkalmazott saját adat-előállításának. 

SNIA v.2 adat értéke az adat értéke az adathordozón lévő jelegyüttes 
SNIA v.2 adat formátuma szabály, amely szerint az adathordozón lévő bitegyüttesből az adat értéke kivolvasható 
SNIA v.2 adat jelentése Az ismeret az adathordozón lévő jelsorozathoz való hozzáférés, majd annak dekódolása, megfejtése (felfogása) révén válik 

ismertté az adat birtokosa, egy felhasználója számára. Ez az ismeret az adat jelentése, egy tény vagy nem-tény eszméje. 

SNIA v.2 adat kivitele olyan tevékenység, amelynek folyamán belföldről külföldre irányuló adatfolyam keletkezik 
2011. évi 
CXII tv. 

adat megsemmisítése az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

SNIA adat mennyisége 
adathordozón 

Digitális adathordozón az adatok mennyisége azon fizikai bitek száma, amelyek az adathordozón adatot hordoznak, függetlenül 
attól, hogy ezek a bitel tömörítetlen vagy tömörített formában hordozzák az adatot. Nem digitális adathordozón (analóg 
műsorelosztás jele, analóg távbeszélő csatorna jele, könyv, film) digitális adatmennyisége amely ahhoz szükséges, hogy az 
adathordozó tartalmát digitális hordozón a technológia a számbavétele idejének szintjén ahhoz szükséges, hogy a digitális 
adatokból az eredeti adathordozó reprodukálható legyen úgy, hogy a reprodukció az eredeti adathordozóval az átlagos 
felhasználó számára egyenértékű legyen. Ezt az eljárást az adathordozó adatmennyisége digitalizálással történő 
meghatározásának nevezzük. 

SNIA v.2 adat szerzője  
saját adat tartalma  
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2011. évi 
CXII tv. 

adat továbbítása az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

2011. évi 
CXII tv. 

adat törlése az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

2013. évi 
L tv. 

adat tulajdonosa  

SNIA v.2 adat tulajdonosa  
SNIA v.2 adat valakiről minden olyan jel, amellyel az adat szerzője e valakivel megesett eset megesését, e valaki állapotának fennállását adja meg 
SNIA v.2 adat valamiről minden olyan jel, mellyel e valami, azaz valamely eset, esemény, állapot fennállását adja meg az adat szerzője.  
SNIA v.2 adat végleges törlése  
SNIA v.2 adat vonatkozási 

időpontja, időtartama 
 Azon állapot, eset fennállása, megesése, bekövetkezése időpontját vagy időtartamát, amelyet az adat szerzője az adattal jelöl, az 
adat vonatkozási időpontjának, időtartamának nevezzük. Az adattal jelölt állapot, eset a vonatkozási időpontban állt fenn, esett 
meg vagy következtt be. Fikció esetén a vonatkozási időpontban  illetve időtartam alatt a valóságban az állapot, eset  nem 
feltétlenül állt fenn. 

SNIA v.2 adat, "<>" nevű . Egy meghatározott (nevű) adatnak nevezhetünk minden olyan jelsorozatot, amelyet különböző alkalmakkor, különböző 
jelrendszerek segítségével, különböző adathordozókon azonos jelentéssel állítottak elő és rögzíteni lehet. 

SNIA v.2 adat, adathordozón  Adat minden olyan, adathordozón levő jelegyüttes, (jelegyüttessel ellátott adathordozó) amellyel valaki, az adat forrása 
valamiről, az adat alanyáról ad meg ismeretet valaki, valami, az adatot felfogni képes ember vagy eszköz számára. Ezen ismeret 
valamely állapotok, esetek valóságos vagy hipotetikus egykori fennállása e valamin, megesésük e valamivel, ezek 
bekövetkezése.. Egy testi tárgy adat mivolta akkor is fennállhat, ha azt valamely, vagy számos felfogó nem fogja fel. Az adat 
fogalmához hozzátartozik az adatdefiníció, adatalany, adatjelentés, érvényességi idő, adat szerzője, felhasználója, birtokosa, 
gazdája, műveletek adatokkal fogalma, ezek nélkól nincs.  

SNIA v.2 adat, átadott olyan adat, amely adatátadás folyamán valamely átvevőhöz került 
2011. évi 
CXII tv. 

adat, közérdekből 
nyilvános 

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy 
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

2011. évi 
CXII tv. 

adat, közérdekű az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes 
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének 
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

2011. évi 
CXII tv. 

adat, személyes az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 

SNIA v.2 adatalany tulajdonsága az adatalany - az adattal szerzője által meglévőnek kinyilvánított és a felhasználó számára  megnyilvánuló - tulajdonsága az, 
hogy vele az adatnévvel megnyilvánuló eset megesik vagy állapot fennáll. 
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2011. évi 
CXII tv. 

adatállomány az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 adatállomány (fájl)  
 Adatállomány 

használata 
adatállomány megnyitása, az adatok olvasása, módosítása, törlése 

SNIA v.2 Adatállomány mérete 
(fájlméret) 

Annak a  tárolóterületnek a nagysága, melyet az adatállomány valmely meghajtó fájlrendszerében elfoglal. Ezt a mennyiséget 
bájtokban mérjük. 

SNIA v.2 adatállomány tartós 
tárolása 

Egy fizikai adatállományt tartósan tároltnak nevezünk, ha azt a számbavétel időpontjában változatlan vagy módosított formában 
már legalább egy évig tárolták, vagy legalább egy évig tárolni szándékoznak. Itt kell számbavenni a végrehajtható (program) 
állományokat is.  

SNIA v.2 adatállomány, fizikai 
(physical file) 

Adathordozó együtt kezelt fizikai adatainak összessége 

 adatállomány, fizikai 
(physical file) 

A physical file is a recording of a logical file. This usually takes the form of a magnetic image on a disk or tape surface, in which 
form it exists independently of any particular program. The details of this recording provide the lowest level view of a file. 

SNIA v.2 adatállomány, új az újonnan deklarált adatállományt újnak nevezzük. 
SNIA v.2 adatátadás Az átadó a birtokában lévő, adatot hordozó adathordozót, vagy annak jeleinek tartós vagy nem tartós adathordozóra készített 

másolatát az átvevő birtokába juttatja. Adatátadás tehát megvalósulhat digitális vagy digitális adathordozó átadásával, személyes 
közléssel vagy elektronikus  hírközlési eszköz segítségével, természetes személy kezdeményezésére vagy automatikusan. 

2003. évi 
C. tv. 

Adatátviteli célú 
összekapcsolás  

Hálózati szolgáltatás, az összekapcsolási forgalmi szolgáltatásokon egy csoportját képviseli. Nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatók hálózataik fizikai és logikai csatlakoztatásával nyújtott 
hálózati szolgáltatás, melynek célja, hogy az egyik szolgáltató felhasználói adatátvitelt valósíthassanak meg ugyanezen vagy 
másik szolgáltató felhasználóival, illetve elérhessenek más szolgáltatók által nyújtott adatátviteli szolgáltatásokat.  

SNIA v.2 adatdefiníció Az adat meghatározása, definíciója az az eljárás, amellyel a jelsorozatból az adat jelentése megkapható. 
SNIA v.2 adatelőállítás módja  Az az eljárás, amellyel a szerző az adat jeleit előállítja, lehet mérési, megfigyelési vagy számításos. 

 adatfeldolgozás az a folyamat, amelynek folyamán a feldolgozó  
SNIA v.2 adatfeldolgozó  az, aki az adathordozón lévő jeleket létrehozza, törli vagy módosítja 
2011. évi 
CXII tv. 

adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

Saját adatfelhasználás  
 adatfelhasználás Az információstatisztikában a gazdaságstatisztikától eltérően felhasználás (use) és fogyasztás (consumption) különböző 

fogalmak. Fajtái a gépi vagy emberi termelő-felhasználás és a végső felhasználás. 
 adatfelvevő lap  
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SNIA v.2 adatfogyasztás az adat megsemmisítése vagy törlése 
SNIA v.2 adatfolyam (data flow) Adatok keletkezése, átalakulása, cseréje, átvitele, vagy megsemmisülése. Ezek során a folyam végpontjait képező egységek 

birtokában lévő adatvagyon mennyisége, a felek informáltsága megváltozik. Ezek a mutatók egy időszakra vonatkoznak. 

SNIA v.2 adatforrás adata Egy adatforrás adata az, azon jel, amit ez a forrás megad vkinek vmiről, ahol vmi valamely eset, esemény, állapot fennállása  

Saját adatgyűjtő lap  Az adatgyűjtő lap a látogató által bejegyzett adatokat a látogató kezedeményezésére vagy anélkül a lapon elhelyezett szoftver a 
lap fenntartója részére továbbítja a fnntartó rendelkezése alatt álló tároló eszközön 

 adathely rekordban A táblázatos szerkezetű adatállományokban az egy adatalanyra vonatkozó adatokat rekordban kezelik. Az adat rekordbeli helye 
az adathely. 

Artisjus adathordozó Valamennyi adat tartós tárolására alkalmas digitális eszköz, így: CD, DVD, kártya MP3 lejátszókhoz, hordozható multimédia 
eszközbe integrált tárolóegység, szórsakoztató elektronikai eszközbe integrált tárolóegység, egyéb nagy kapacitású optikai diszk, 
audio-, videokazetta és minidiszk, mozgó alkatrésszel nem rendelkező külső, hordozható adattároló, mobiltelefonba integrált 
tárolóegység, mozgó alaktérsszel rendelkező külső hordozhat háttértároló, táblagépek integrált tárolóegységei 

SNIA v.2 Adathordozó (médium)  
 adathordozó tulajdonosa 

2012.évi 
LXIII tv. 

adatigénylés  

2011. évi 
CXII tv. 

adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

2013. évi 
L. tv. 

adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása; 

saját adatkezelő  hordozón lévő adatjelek birtokában lévő személy 
2011. évi 
CXII tv. 

adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy 
másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 adatnév  
saját adatnév Olyan jelsorozat, amely abban a körben, ahol érvényes, egyértelműen azonosítja adatok egy körét. 
saját adatrögzítés Valamely jel  tartós adathordozón történő rögzítése 
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2010. évi 
CLVII tv. 

adatszolgáltató A 38/2011 (III.22) Korm. Rendelet hatálya alá eső adatkezelő szervek 

SNIA v.2 adatvagyon értéke  
SNIA v.2 adatvagyon fogyása a tárgyidőszak folyamán az adatszolgáltató egység birtokából kikerült adatállományok. Ide tartozik az adatállomány törlése, 

megsemmisítése, adatbázisok karbantartása, naprakészen tartása során elvégzett adattörlés, -módosítás, -helyesbítés 

SNIA v.2 adatvagyon nagysága az adatvagyont képező adatállományokban tárolt adatok mennyisége 
SNIA v.2 adatvagyon 

növekménye 
a tárgyidőszak folyamán az adatszolgáltató egység birtokába került adatállományok. Ide tartozik az új adatállományok 
állományának gyarapítása, adatelőállítás vagy adatátvétel révén az adatbázisok karbantartása, naprakészen tartása során 
elvégzett adataktualizálás. 

SNIA v.2 adatvagyona gazdasági 
egységnek 

a tv. Által meghatározott nyilvántartások adatait tartalmazó fizikai adatállományok, függetlenül attól, hogy azok fizikailag a 
szervnél vagy külső adatfeldolgozónál vannak elhelyezve. Id eértjük ezen adatállományok biztonsági másolatait is. 

SNA, 
2008 

ágazat (industry)  

SNIA v.2 aktív lapja webhelynek  Olyan lap, melyen elhelyezett szoftver a lap megnyitására legalább egyes látogatók látogatására automatikusan adatot állít elő a 
látogatásról és tárol a lap fenntartója rendelkezése alatt álló tároló eszközön 

 Alkalmazási program 
interfész (API) 
hozzáférési szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, a digitális televíziós hozzáférési szolgáltatások egy csoportját képviseli. Műsorszórók vagy szolgáltatók 
által elérhetővé tett alkalmazások, valamint a fejlett digitális televíziós berendezésekben digitális televíziós és rádiós 
szolgáltatáshoz rendelkezésre álló erőforrások közötti szoftver interfészekhez való hozzáférés biztosítása. [277/2003. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 3.1.]  

SNIA v.2 Alkalmazottak szektora  
SNIA v.2 Állományazonosító Minden állomány rendelkezik azonosítóval, mely alapján megkülönböztetjük őket. Ez az azonosító egy névből, egy 

kiterjesztésből és a kettőt elválasztó karakterből (pont) áll. Az azonosításnak különböző operációs rendszereken eltérő szabályai 
vannak. 

SNIA v.2 átmenő forgalom  
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Átviteli rendszer 2.: a televízió vagy rádió műsorjeleknek az analóg vagy digitális műsorterjesztését szolgáló műszaki eljárások, elektronikus 
hírközlési és más eszközök rendszere, amely a műsorterjesztés alkalmazott átviteli közegéhez - így különösen a levegőhöz és 
rádiófrekvenciához, vákuumhoz, koaxiális vezetékhez, sodrott érpárú vezetékhez, üvegszálas vezetékhez - kapcsolódik. 2010. 
évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Audiovizuális 
médiaszolgáltatás  

hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket tartalmazó műsorszámokat bemutató médiaszolgáltatás. 2010. évi CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 Az elsődleges 
információ-
újraelosztás (primary 
redistribution of 

A jövedelmek újraelosztásához hasonlóan az állam és más mechanizmusok az információháztartásban keletkező újratermelt 
információt újraelosztják. 
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information) 

SNIA v.2 Az információ 
felhalmozása 
(accumulation of 
information) 

A tárgyévben felhalmozott információs termékek és emberi tudás.  

SNIA v.2 Az információs jószág 
értékelése (pénzügyi, 
gazdasági értékének 
meghatározása) 

A piaci tranzakciókban az információs jószágokat piaci árukon értékelik. A nem-piaci tranzakciókban az értékelés költségalapú, 
vagy a paiaci árak alapján történik  

 Barangolás hálózati 
szolgáltatás  

Az egyéb hálózati szolgáltatások egy csoportja. Mobil rádiótelefon hálózathoz való hozzáférés biztosítása, amely lehetővé teszi, 
hogy az egyik mobil rádiótelefon szolgáltató előfizetője a másik mobil rádiótelefon szolgáltató hálózatát használva az előfizetői 
hozzáférést biztosító mobil rádiótelefon szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásait igénybe vehesse. [277/2003. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 4.]  

SNIA v.2 beépített adatvagyon 
(dark information) 

a nem információs gépekbe beépített mikroszámítógépekben lévő adatvagyon. Nem mutatjuk ki. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Befolyásoló részesedés: 3. a) olyan közvetlen és közvetett tulajdon egy vállalkozásban, amely összességében a vagyoni vagy a szavazati jogok huszonöt 
százalékát meghaladó mértékű befolyást biztosít; a közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését egybe kell 
számítani,  

2003. évi 
C. tv. 

Behívókártyás 
hozzáférési szolgáltatás 
(fordított díjazással)  

Hálózati szolgáltatás, a hozzáférési forgalmi szolgáltatások egy csoportját képviseli. Behívókártyás hozzáférési szolgáltatás 
(fordított díjazással): Idetartoznak azok behívókártyás szolgáltatások, ahol a behívókártyás szolgáltató eléréséért nem, vagy 
nemcsak a hívó előfizető fizet közvetlenül a telefon szolgáltatónak, hanem a behívókártyás szolgáltató (is), és az ellenértéket 
levonja a kártya egyenlegéből (zöld vagy kék számos elérés).  

2003. évi 
C. tv. 

Bérelt vonali előfizetői 
szolgáltatások  

Előfizetői szolgáltatás. Idetartoznak a két- és négyhuzalos közönséges és zenei minőségű analóg bérelt vonalak előfizetőknek 
történő nyújtása, az előfizetői keskeny (64...128 kbit/s) és szélessávú (>128 kbit/s) bérelt vonali szolgáltatások  

2003. évi 
C. tv. 

Bitfolyam hozzáférési 
szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, a hozzáférési forgalmi szolgáltatások egy csoportját képviseli. Kétirányú, nagysebességű digitális hálózati 
szolgáltatás, amelynek során a kötelezett aktív hálózati eszközeinek átviteli kapacitását engedi át, illetve osztja meg a jogosult 
szolgáltatóval. [277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 2.5.] Helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás: Olyan 
bitfolyam hozzáférési szolgáltatás, ahol a hálózati eszköz alatt a helyhez kötött telefonhálózatban lévő, a helyi hurokhoz 
csatlakozó és annak forgalmát multiplexáló, illetve demultiplexáló eszköz (pl. DSLAM) értendő. A helyi hurkot továbbra is a 
kötelezett használhatja szolgáltatás nyújtására. [277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 2.6.]  

 bitorló  az, aki az adatot az adat birtokára jogosító jogviszony nélkül hatalmában tartja. 
 bitráta, átlagos 

tényleges 
A hálózat előfizetői végpontjain keresztül egy másodperc alatt átlagosan áthaladó bitek száma  
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2013. évi 
L. tv. 

biztonsági osztályba 
sorolás 

a kockázatok alapján az elektronikus információs rendszer védelme elvárt erősségének meghatározása 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Burkolt kereskedelmi 
közlemény: 

olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak 
minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került 
közzétételre. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CIV tv. 

Burkolt kereskedelmi 
közlemény:  

olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak 
minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került 
közzétételre  2010. évi CIV 

SNIA v.2 csalárd adatgyűjtő lap olyan lap, amely  a lapon elhelyezett, a megnyitása után automatikusan működésbe jövő programok révén a látogató eszközeiről, 
a látogató előzetes tájékoztatása nélkül a lap fenntartója vagy harmadik személy webhelyére adatokat tölt le 

 Csatlakozónyaláb 
szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, az összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő szolgáltatások egy csoportját képviseli. Transzparens átviteli 
út szolgáltatása, amelyen a két hálózat egy-egy - összekapcsolási, illetőleg hozzáférési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére 
kialakított - hálózati végpontjának csatlakoztatása megvalósul. Fajtái a közelvégi, illetve a túlvégi csatlakozónyaláb szolgáltatás; 
[277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 2.]  

SNIA v.2 digitális adatfeldolgozó 
gép 

Digitális adatfeldolgozó gépnek nevezzük az univerzális elektronikus számítógépet; asztali (desk-top), ölbe vehető (laptop), és 
kézi (palmtop) gépeket, az okostelefont, a táblagépeket és ezek perifériális egységeit, és a digitális audiovizuális eszközöket 
(kamera, fényképezőgép, digitális TV, megjelenítő). Nem vesszük számba a gépkocsiba, háztartási eszközökbe és más gépekbe, 
berendezésekbe beépített mikroszámítógépeket (chip), kijelzőket. 

 digitális adathordozó 
tárolókapacitása 

az adathordozón elhelyezhető digitális igen/nem jelek száma 

SNIA v.2 digitális adathordozó 
terjedelme 

az adathordozón lévő digitális igen/nem jelek száma 

SNIA v.2 digitális-adat 
feldolgozó 

az, aki közvetlenül a digitális eszköznek ad az eszköz kezelő szerve (gomb, egér, érintőképernyő stb.) útján az adathordozó 
jelein végzendő digitális művelet végrehajtására irányuló parancsot 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Dokumentumfilm 5.: olyan nem fikciós filmalkotás, amelynek célja a valóság dokumentálása. Dokumentumfilmnek számít például a természet-, 
ismeretterjesztő és oktatófilm, a történelmi dokumentumfilm, a portréfilm és a riportfilm. 2010. évi CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 economic flow  
 Egyéb digitális 

televíziós hozzáférési 
szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, a digitális televíziós hozzáférési szolgáltatások egy csoportját képviseli. Idetartoznak a más kategóriába 
nem sorolható, digitális televízió szolgáltatás feltételes hozzáférést biztosító rendszereihez történő hozzáférési szolgáltatások.  
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2003. évi 
C. tv. 

Egyéb előfizetői 
adatátviteli 
szolgáltatás  

Adatátviteli előfizetői szolgáltatásokon egyik csoportja. Idetartozik minden önálló elektronikus hírközlési szolgáltatásként 
nyújtott adatátviteli előfizetői szolgáltatás, amely nem sorolható sem az Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatások, sem a VPN 
alapú adatátviteli szolgáltatások, sem a Rövidüzenet szolgáltatások (SMS) csoportjába. A hozzáférés módja lehet helyhez kötött, 
helytől független (nomadikus) vagy mobil. Ide tartozik például az önálló elektronikus hírközlési szolgáltatásként nyújtott MMS 
szolgáltatás. A helytől független (nomadikus) szolgáltatás jellemzője, hogy azt az előfizető egynél több földrajzi helyen is 
igénybe veheti. Azaz a helytől független (nomadikus) szolgáltatást – a szolgáltató külön közreműködése nélkül – arra alkalmas 
eszköz, végberendezés segítségével nem csupán egy helyhez kötött hozzáférési ponton, hanem több különböző földrajzi helyen 
(több különböző hozzáférési ponton) is igénybe lehet venni. A nomadikus szolgáltatás opcionálisan alkalmas lehet 
helyváltoztatás (mozgás) közbeni részleges, korlátozott igénybevételre, használatra is, ám a nagy területen, mozgás közben 
történő folyamatos igénybevétel nem biztosított nomadikus szolgáltatás esetén.  

2003. évi 
C. tv. 

Egyéb hálózati 
szolgáltatás  

Az egyéb hálózati szolgáltatások egy csoportja. Idetartoznak a más hálózati szolgáltatásokba nem sorolható hálózati 
szolgáltatások. Hálózati szolgáltatás: hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató számára, illetve 
az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások. [2003. évi C. tv. 188. § 36.]  

2003. évi 
C. tv. 

Egyéb hangátviteli 
szolgáltatás 

Előfizetői szolgáltatás. A hangátviteli szolgáltatások egyik csoportja. Idetartozik minden telefonszolgáltatásnak nem minősülő a 
telefonszolgáltatással szemben támasztott követelményeket nem, vagy csak részben teljesítő hangátviteli szolgáltatás, amely 
nem VPN alapú hangátviteli szolgáltatás. 

2003. évi 
C. tv. 

Egyéb hangátviteli 
szolgáltatás  

Előfizetői szolgáltatás. A hangátviteli szolgáltatások egyik csoportja. Idetartozik minden telefonszolgáltatásnak nem minősülő a 
telefonszolgáltatással szemben támasztott követelményeket nem, vagy csak részben teljesítő hangátviteli szolgáltatás, amely 
nem VPN alapú hangátviteli szolgáltatás.  

2003. évi 
C. tv. 

Egyéb 
híváskezdeményezés 
forgalmi szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, az összekapcsolási forgalmi szolgáltatásokon belül a híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatások 
csoportjába tartozik. Nem internetszolgáltatás elérésére irányuló hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról a 
közvetítő szolgáltató összekapcsolási pontjáig.  

2003. évi 
C. tv. 

Egyéb műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás  

Idetartozik minden olyan műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás, amely az előző műsorterjesztési szolgáltatási kategóriák 
egyikébe sem sorolható be.  

2003. évi 
C. tv. 

Egyéb összekapcsolási 
és hozzáférési 
kiegészítő szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, az összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő szolgáltatások egy csoportját képviseli. Idetartoznak a 
hálózati alapszolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlen, a hálózati szolgáltatásokba nem sorolható kiegészítő szolgáltatások. 
Például a helymegosztás, a közös eszközhasználat, a műszaki alkalmassági vizsgálat stb. Helymegosztás: erre kötelezett 
szolgáltató által fizikai tér és műszaki feltételek biztosítása a jogosult szolgáltató részére, annak berendezései megfelelő 
elhelyezése és bekapcsolása céljából fizikai, távoli, illetve virtuális helymegosztás útján. [2003. évi C. tv. 188. § 50.] Közös 
eszközhasználat: az elektronikus hírközlési építmények, valamint az elektronikus hírközlő eszközök, így többek között az 
információs rendszerek közös használata. A helymegosztás a közös eszközhasználat különös formája. [2003. évi C. tv. 188. § 
66.]  

2003. évi 
C. tv. 

Egyéb 
telefonszolgáltatás 

Előfizetői szolgáltatás. A hangátviteli szolgáltatásokon belül a telefonszolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartozik minden 
olyan nyilvánosan elérhető telefon szolgáltatás, amely a telefonszolgáltatás kategóriák egyikébe sem sorolható be. (például a 
műholdas telefonszolgáltatás). 
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SNIA v.2 egység, elemi Az ország információháztartása számbavételének elemi egységei a természetes személyek, és az azok 
tulajdonában/használatában álló eszközök. Az eszközöket és természetes személyeket fizikai csatornák kötik össze és fizikai 
határfelületek választják el.  

1999. évi 
LXXVI 
tv. 

együttes (közös) mű Szerzői jogi védelem alá esik az együttesen létrehozott mű (pl. nemzeti szabvány). 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Elektronikus hírközlési 
szolgáltatás: 

6. olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus 
hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom 
felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal 
összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon 
történő jeltovábbításból állnak. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Elektronikus hírközlési 
szolgáltató 

7.: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.  

 Elektronikus 
műsortájékoztató 
(EPG) hozzáférési 
szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, a digitális televíziós hozzáférési szolgáltatások egy csoportját képviseli. Műsorszórók vagy szolgáltatók 
által elérhetővé tett alkalmazáshoz való hozzáférés biztosítása, amely lehetővé teszi különösen a műsorok közötti tematikus 
választást. [277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 3.2.]  

2001.évi 
CVIII tv. 

Elektronikus út 
szolgáltatás nyújtására  

elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses 
eszközök alkalmazása; 

 előfizetés  
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Előfizető 8.: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely 
a nyilvánosan elérhető médiaszolgáltatás vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával, vagy sajtótermék kiadójával ilyen 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.  

2002. évi 
C. 

Előfizetői szolgáltatás  

SNIA v.2 Emberi közlés  Emberi beszéd, jelbeszéd, kézírás, rajzolás, billentyűzet, érintőképernyő, egérpad és egérhasználat, egyéb gépek 
irányítószerveikkel való irányítása (pl. gépkocsivezetés) 

SNIA v.2 Emberi tudás (human 
knowledge) 

Az ország népességében felhalmozott emberi tudás mennyisége minden becslés szerint egyelőre jelentősen meghaladja az 
adattárolókban tárolt adatok mennyiségét. Az információstatisztikában az emberi tudás mennyiségét önkényes egységekben 
vesszük számba. Az emberi tudással kapcsolatos számbavételi problémák: mit tulajdonol mit birtokol, mit használ fel az 
alkalmazó és az alkalmazott.  

TESZOR  Eredeti műpéldány  
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2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Európai mű: a) azon mű, amely magyar, b) azon mű, amely valamely Európai Uniós tagállamból származik, c) azon mű, amely az 1998. évi 
XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezmény 
részes felének számító európai államból származik, d) azon mű, amely valamely Európai Uniós tagállam és valamely Európai 
Unión kívüli állam műsorkészítőinek együttműködése által jött létre, feltéve, hogy a tagállamból származó társproducerek 
biztosítják a gyártási összköltség többségét, és hogy a gyártást nem a tagállamokon kívül letelepedett egy vagy több producer 
ellenőrzi, vagy e) azon mű, amely az Európai Unió és harmadik országok között az audiovizuális ágazatra vonatkozóan létrejött 
megállapodás keretében, koprodukcióban készült el, és amely megfelel a vonatkozó megállapodások feltételeinek: A b)-c) 
pontban említett művek olyan művek, amelyek e pontokban meghatározott egy vagy több államban lakóhellyel rendelkező 
szerzőkkel és munkatársak közreműködésével készültek, feltéve, hogy a mű megfelel a következő három feltétel egyikének: 1. 
az említett államok közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy több producer alkotása, 2. gyártását az említett államok 
közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy több producer felügyeli, és ténylegesen ellenőrzi,  3. az összes koprodukciós 
költséghez túlnyomó részben az említett államok társproducerei járultak hozzá, és a koprodukciót nem az említett államokon 
kívül letelepedett egy vagy több producer ellenőrzi. A c) és az e) pontban meghatározott művek abban az esetben tekinthetők 
európai műnek, ha az érintett, Európai Unión kívüli államban a tagállamokból származó művekre nem vonatkoznak 
megkülönböztető intézkedések. 

SNIA v.2 feldolgozó kapacitása 
digitális adatfeldolgozó 
gépnek 

A digitális adatfeldolgozó gép feldolgozó gép feldolgozó kapacitásán műveletvégző kapacitását értjük. Ezt gigaflops 
egységekben mérjük. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Felhasználója, 
elektronikus hírközlési 
vagy 
médiaszolgáltatásokna
k 

10.: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki vagy 
amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat vagy médiaszolgáltatásokat. 2010. évi CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 felírt adathordozó tulajdonosa (owner of a carrier, which carries data) 

 feltöltése adatnak  
SNIA v.2 fikció Ha az adat szerzője hipotetikus esetek, állapotok fennállását, megesését jelzi, tervadatokról, feltételezésekről, fikcióról, 

dezinformációról, stb. beszélünk. 
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Filmalkotás: 11. a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ide nem értve többek között a hír- és politikai tájékoztató műsorszámot, az 
aktuális- és szolgáltató magazin műsorszámot, a sportműsorszámot vagy egyéb esemény közvetítését tartalmazó műsorszámot, a 
játék- és vetélkedő műsorszámot és a kereskedelmi közleményeket. Filmalkotás különösen a játékfilm, a televíziós film, a 
televíziós filmsorozat, az animációs film és a dokumentumfilm.  

SNIA v.2 fizikai bit (physical bit) Az adathordozón lévő kiolvasható digitális igen/nem jel. 
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2003. évi 
C. tv. 

Földfelszíni 
műsorszórás előfizetői 
szolgáltatás  

Műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásokon belül a műsorszórás csoportját képviseli. Idetartozik minden feltételes hozzáférési 
rendszerrel nyújtott földfelszíni rádió vagy televízió műsorszórás. A feltételes hozzáférési rendszert nem tartalmazó földfelszíni 
rádió vagy televízió műsorszórás hálózati szolgáltatásnak minősül. Idetartozik a mobil készülékek segítségével igénybe vehető 
rádió vagy televízió műsorterjesztés is. (pld. DVB-H, T-DMB stb.) Feltételes hozzáférési rendszer: olyan műszaki megoldás, 
illetőleg intézkedés, amely előfizetés vagy más módon történő előzetes egyedi feljogosítás feltételéhez köti azt, hogy 
értelmezhető formában hozzá lehessen férni egy védett… műsorszolgáltatáshoz, [11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet2. § (1) g)]  

2003. évi 
C. tv. 

Földfelszíni rádió 
műsorszórás hálózati 
szolgáltatás  

Műsorterjesztés hálózati szolgáltatások földfelszíni műsorszórás hálózati szolgáltatások csoportjába tartozik. Földfelszíni rádió 
műsorszórás hálózati szolgáltatás: Idetartozik minden feltételes hozzáférési rendszert nem tartalmazó földfelszíni rádió 
műsorszórás. A feltételes hozzáférési rendszerrel nyújtott földfelszíni rádió műsorszórás előfizetői szolgáltatásnak minősül. 
Műsorszórás: olyan műsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális rádió-, illetve televízió-műsorokat a földfelszínen 
telepített - az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével - rádiófrekvenciát használó, általában egyirányú 
adatátvitelt lehetővé tevő átviteli rendszerrel továbbítják az előfizetőhöz, vagy felhasználóhoz; műsorszórásnak minősül a 
digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó segítségével végzett műsorterjesztés is; [2003. évi C. tv. 188.§ 75.] Feltételes 
hozzáférési rendszer: olyan műszaki megoldás, illetőleg intézkedés, amely előfizetés vagy más módon történő előzetes egyedi 
feljogosítás feltételéhez köti azt, hogy értelmezhető formában hozzá lehessen férni egy védett… műsorszolgáltatáshoz, [11/2004. 
(IV. 22.) IHM rendelet 2. § (1) g)]  

2003. évi 
C. tv. 

Földfelszíni televízió 
műsorszórás hálózati 
szolgáltatás  

Műsorterjesztés hálózati szolgáltatások földfelszíni műsorszórás hálózati szolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartozik minden 
feltételes hozzáférési rendszert nem tartalmazó földfelszíni televízió műsorszórás. A feltételes hozzáférési rendszerrel nyújtott 
földfelszíni televízió műsorszórás előfizetői szolgáltatásnak minősül. Műsorszórás: olyan műsorterjesztés, amelynek során 
analóg vagy digitális rádió-, illetve televízió-műsorokat a földfelszínen telepített - az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt 
frekvenciák kivételével - rádiófrekvenciát használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő átviteli rendszerrel továbbítják 
az előfizetőhöz, vagy felhasználóhoz; műsorszórásnak minősül a digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó segítségével 
végzett műsorterjesztés is; [2003. évi C. tv. 188.§ 75.] Feltételes hozzáférési rendszer: olyan műszaki megoldás, illetőleg 
intézkedés, amely előfizetés vagy más módon történő előzetes egyedi feljogosítás feltételéhez köti azt, hogy értelmezhető 
formában hozzá lehessen férni egy védett… műsorszolgáltatáshoz, [11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 2. § (1) g)]  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Független műsorkészítő 12.: olyan műsorkészítő vállalkozás, amelyben az érintett médiaszolgáltatónak, illetve a médiaszolgáltatóban befolyásoló 
részesedéssel rendelkező tulajdonosnak nincs közvetett vagy közvetlen tulajdoni részesedése, illetőleg amellyel a 
médiaszolgáltató vezetőjének, vezető állású alkalmazottjának, valamint ezek közeli hozzátartozóinak nincs munkavégzésre 
irányuló jogviszonya vagy tulajdoni érdekeltsége.  

SNIA v.2 gazdasági ügylet, 
adatfolyammal járó 
(economic flow leading 
to data flow) 

egy gazdasági ügylet adatfolyammal jár, ha az ügyletben résztvevők közül legalább kettőnek az adatvagyona megváltozik 
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1999. évi 
LXXVI 
tv. 

Gyüjteményes mű,   7. § (1) Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjtemény, ha tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, 
eredeti jellegű (gyűjteményes mű). A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem 
részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. 

2003. évi 
C. tv. 

Hálózat működtetése 
virtuális szolgáltató 
számára  

Az egyéb hálózati szolgáltatások egy csoportja. Idetartozik többek között a nagykereskedelmi vonalbérlet, MVNO  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Hálózatba 
kapcsolódás: 

13. két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása 
ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására.  

2003. évi 
C. tv. 

HÁLÓZATI 
SZOLGÁLTATÁSOK  

hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges 
kiegészítő szolgáltatások. [2003. évi C. tv. 188. § 36.]  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Hálózatos 
médiaszolgáltató 

14.: az a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, amelynek műsora vagy műsorszáma hálózatos 
médiaszolgáltatásban terjesztésre kerül.  

SNIA v.2 Határátlépő 
adatforgalom 
(transborder data flow) 

Ide tartozik az információs termékek külkereskedelmi kivitele és behozatala, a nemzetközi szolgáltatásforgalom, a 
külkereskedelmi áruforgalomban résztevő nem információs termékeken, termékekben lévő tartós jelek, belföldi személynek a 
belföldön vagy külföldön tartózkodó külföldi illetőségű természetes részére átadott személyes közlése, és ennek fordítottja, a 
kivándorló/bevándorló természetes személyek határátlépése, valamint más szolgáltatásokkal termékekkel kapcsolatos 
externáliák. így a nem tartós jelek határon túli nem szándékolt terjedése.  

2003. évi 
C. 

Helyhez kötött 
telefonszolgáltatás 

Előfizetői szolgáltatás. A hangátviteli szolgáltatásokon belül a telefonszolgáltatások csoportjába tartozik. Helyhez kötött 
előfizetői végponton keresztül igénybe vehető nyilvános telefonszolgáltatás mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősülő 
nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás [2003. évi C. tv. 188.§ 41.]. Olyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus 
hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítással lehetővé teszi belföldi és 
nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden esetben a segélyhívó szolgáltatások és - a körülményektől 
függően - egyéb szolgáltatások (többek között kezelői szolgáltatások, tudakozó, előfizetői névjegyzék és nyilvános 
telefonállomás, emelt díjas szolgáltatások, a fogyatékkal élő előfizetők részére nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi 
elhelyezkedéstől független szolgáltatások) elérését. [2003. évi C. tv. 188.§ 86.] Behívókártya használatával nyújtott 
telefonszolgáltatás: Idetartoznak azok a telefonszolgáltatások, ahol a belföldi és/vagy nemzetközi hívások lebonyolításának a 
módja, amikor az ANFT szerinti hívószám tárcsázása előtt az előfizető/felhasználó a szolgáltatás igénybevételének 
kezdeményezésére szolgáló speciális számot és hívókártyája számát, valamint általában azonosító (PIN) kódot tárcsáz. Egyes 
szolgáltatók az „A” szám ismeretében lehetővé tehetik a behívókártya használatát PIN kód nélkül is. 

2003. évi 
C. tv. 

Helyi hurok átengedése  Hálózati szolgáltatás, a hozzáférési forgalmi szolgáltatások egy csoportját képviseli. A helyi hurok teljes átengedése és a helyi 
hurok részleges átengedése, amely nem vonja maga után a helyi hurok tulajdonjogának megváltozását. [2003. évi C. tv. 188. § 
46.] Helyi hurok teljes átengedése: A kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való 
hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára, amelynek során a helyi hurok vagy helyi alhurok teljes frekvenciasávjának 
használatát engedik át. [2003. évi C. tv. 188. § 48.]  
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2003. évi 
C. tv. 

helyi hurok részleges 
átengedése 

Helyi hurok részleges átengedése: A kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való 
hozzáférés biztosítása valamely jogosult szolgáltató számára, amelynek során a helyi huroknak vagy helyi alhuroknak az 
igénybejelentéskor ténylegesen szolgáltatásra igénybe vett frekvenciasávon felüli frekvenciasáv használatát engedik át; a 
frekvenciasáv át nem engedett részét továbbra is a kötelezett szolgáltató használja. [2003. évi C. tv. 188. § 47.]  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Helyi 
médiaszolgáltatás: 

15. az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb százezer lakos vagy egy városon belül legfeljebb 
ötszázezer lakos él. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Hírműsorszám 17.: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel - ide nem 
értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám.  

2003. évi 
C. tv. 

Hívásvégződtetés 
forgalmi szolgáltatás 
(vagy végződtetés 
forgalmi szolgáltatás)  

Hálózati szolgáltatás, a hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára. [2003. évi C. tv. 188. 
§ 53.]  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv 

16.: a katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő, államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szerv.  

SNIA v.2 hozzáférés adathordozóhoz (access to carrier) 

SNIA v.2 hozzáférés adathoz (access to data) 
2001. évi 
CVIII. Tv. 

Információ bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi 
védelemben részesül-e; 

SNIA v.2 információ 
(information) 

 

SNIA v.2 Információ fogyasztása 
(information 
consumption) 

Olyan folyamat, amelynek során az információs termék vagy szolgáltatás a maga minőségében megszűnik létezni. Az 
információs termékek és szolgáltatások fogyasztásának fajtái, a beágyazás, átalakítás és megsemmisítés. 

SNIA v.2 Információfelhasználás 
(information use) 

Olyan folyamat melynek során a felhasználó fizikailag hozzáfér valamely információs termék vagy szolgáltatáspéldány jeleihez, 
hogy azt lemásolja, módosítsa vagy más célból. 

KSH 1985 információgazdaság Az elsődleges és a másodlagos információgazdaság együttese 
KSH 1985 információgazdaság, 

elsődleges 
Tevékenységi szemléletben valamennyi az országban kibocsátott információs tevékenység összessége. Szervezeti értelemben 
mindazon gazdasági egységek összessége, amelyek fő tevékenysége valamely információs tevékenység. 

KSH 1985 
nyomán 
saját 

információgazdaság, 
másodlagos 

Gazdasági egység elemi egységeinek olyan adatelőállítása, amelyet a gazdasági egység nem bocsát ki. 
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SNIA v.2 Információ-kibocsátás 
(information output) 

Információ-kibocsátáson az adathordozók főbb csoportjainak megfelelően információs termékek kibocsátást, információs 
szolgáltatások nyújtását és emberi tudás felhalmozást értünk. Az olyan nem-információs termékek, mint a számítógépek és 
perifériák, mindenféle mikroprocesszort tartalmazó eszköz, nagymennyiségű, standard formában tárolt és kinyerhető, beágyazott  
információt hordoz. A mikroprocesszoros eszközökbe épített információ termelését a lapkák beégetésénél kell számbavenni.  

SNIA v.2 Információs ágazat 
(information industry) 

Információs ágazat az olyan egységek összessége, amelyek fő tevékenysége valamely meghatározott információs tevékenység. 

SNIA v.2 Információs eszköze 
(information assets) 
gazdasági egységnek 
(economic unit) 

Az egység tulajdonában, illetve birtokában lévő információs termékek illetve emberi tudás. Részei a termelt (produced) és a 
természetes úton (non produced) keletkezett eszközök: állóeszközök, leltári készletek (inventories), és az értéktárgyak 
(valuables) készletei. Ezek a mutatók egy időpontra vonatkoznak. A számítógépekbe és más információs gépekbe beépített 
egységekben (tárakban) tárolt vagyont is fel kell venni. 

SNIA v.2 Információs jószág 
(information 
commodity) 

Az információs termékeket és szolgáltatásokat együttesen információs javaknak nevezzük, melyek lehetnek piaci és nem-piaci 
körülmények között forgalmazottak, lehetnek eredeti és másolati példányok. Az információs termékeket és szolgáltatásokat a 
mérési lehetőségek megszabta nem-standard nómenklatúrák szerint vesszük számba. Az információs javak rendeltetésszerűen 
hordoznak adatot. 

SNIA v.2 információs 
szolgáltatás 

DI 

SNIA v.2 Információs 
szolgáltatás 
(information service) 

A szolgáltató olyan tevékenysége, amelynek révén a felek legalább valamelyikének birtokában lévő adatmennyiség megváltozik, 
anélkül, hogy tartós információs termékek cserélnének gazdát. Legjelentősebb a nem tartós rádió/TV jelek sugárzása, átvitele. A 
szolgáltatások nem készletezhetők. 

KSH 1986 információs 
társadalom 

olyan társadalom, amelynek nemzeti össztermékében és fogyasztásában információs javak dominálnak. 

2001.évi 
CVIII tv. 

Információs 
társadalommal 
összefüggő szolgáltatás 

elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe 
vevője egyedileg fér hozzá 

KSH 1986 Információs termék 
(information product) 

A fizikailag megfogható információs termékek (tangible goods) olyan fizikailag létező tárgyak, amelyek felett tulajdonjog 
alapítható, és amelyek feletti tulajdonjog egyik szervezetei egységről egy másikra piaci tranzakció keretében átruházható. Az 
információs termék olyan tárgy, amely tartósan és rendeltetésszerűen hordoz jeleket (DVD, film, újság stb.). Ezeket a 
forgalmazáshoz, felhasználáshoz csomagokba vonják össze. A gazdasági termék olyan műszaki-gazdasági szempontok alapján 
készül a termelés és a csere folyamatában. Az információs termékeket tárolni lehet és huzamosabb ideig használni, 
tőkejószágként viselkedhetnek. Az információs terméknek tekintett jószágok jó része nem gazdasági termék. A feliratozott póló, 
vagy a csomagolt csokoládé nem információs termék, mert nem rendeltetésszerűen hordoz információt. 

SNIA v.2 Információs termék, 
vagy nem tartós jel 
példányának 
felhasználása 

Így valamely információs termék-, vagy nem tartós jelpéldány felhasználásán értjük az azon levő jelek reprodukálását, egy 
másik példány (beszéd - távbeszéd), egy másolati példány (műsoros szalag - műsoros szalag), egy reprodukció (festmény - 
fotonegatív - nyomóklisé - nyomat) előállítására. 
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KSH 1986 Információs 
tevékenység 
(information activity) 

Az információs tevékenység információs termékek vagy szolgáltatások előállítása, sajátos termelő tevékenység. A tevékenység 
folyamatként értelmezendő, amelynek folyamán a tevékenységet végző termelési tényezőket egyesít valamely eredmény 
érdekében. 

SNIA v.2 Információs tőke 
(information capital) 

Tőkejószág jellegű információs termékek vagy emberi tudás  

SNIA v.2 Információs tranzakció 
(information 
transaction) 

Információs tranzakció az intézményi egységek, kölcsönös megegyezésen alapuló szándékos akciója, amelynek hatására 
információs termékek, nem tartós jelek vagy információt hordozó nem információs termékek áramlanak. Információs 
tranzakcióként célszerű egyes olyan egységen belüli akciókat is, amelyekben az egység különböző minőségekben vesz részt. 
Információs tranzakcióról beszélünk akkor is, amikor a feleket a tranzakcióra jogszabály kényszeríti. Az információs 
tranzakciók lehetnek monetárisak vagy nem. Jelentős a gazdasági tranzakciókhoz kapcsolódó kötelező információszolgáltatás és 
az ingyenes információátadás.  

SNIA v.2 Információtermelés 
(information 
production) 

A termelés gazdasági értelemben olyan tevékenység,. amelynek során "munkát", tőkét termékeket és szolgáltatásokat (inputokat) 
felhasználva olyan termékeket vagy szolgáltatásokat bocsátnak ki, amelyek alkalmasak arra, hogy azokat más egységeknek 
adják át. Az SNA-val összhangban információ termelésén információs termékek és információs szolgáltatások termelését értjük. 
Az SNA-től eltérően azonban az emberi tudás termelését is  termelésként vesszük számba. Ugyanakkor nem minden emberi 
tudást vélünk termeltnek, egy részét természetes, spontán folyamatok révén termettnek gondoljuk. 

SNIA v.2 Információvagyon Valamely gazdasági egység információvagyonán értjük a gazdasági egység tulajdonában lévő információs termékpéldányokat, 
alkalmazottainak tudását, jártasságát és készségeit oly mértékben, amelyben azokhoz hozzáfér. 

2003. évi 
C. tv. 

Internet 
híváskezdeményezés 
forgalmi szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, az összekapcsolási forgalmi szolgáltatásokon belül a szolgáltatás a híváskezdeményezés forgalmi 
szolgáltatások csoportjába tartozik. Internetszolgáltatás elérésére irányuló hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési 
pontjáról a közvetítő szolgáltató összekapcsolási pontjáig. [2003. évi C. tv. 188. § 58.] A kötelezett szolgáltató az előfizetői 
internet hívások eljuttatása érdekében azzal az elektronikus hírközlési szolgáltatóval, amely az internet szolgáltatóval az 
előfizetői internet hívás eljuttatása tárgyában hálózati szerződéses jogviszonyban áll híváskezdeményezési modell vagy 
számfordításos modell szerint Híváskezdeményezési modell: Az előfizetői internethívásnak az internetszolgáltató hálózati 
hozzáférési pontjához történő továbbításáról az előfizető által közvetítőválasztással választott közvetítő szolgáltató gondoskodik, 
oly módon, hogy a közvetítő szolgáltató a kötelezett szolgáltatótól Internet híváskezdeményezés, illetve átalánydíjas Internet 
híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást vesz igénybe. Számfordításos modell: Az adott internetszolgáltatóhoz irányuló 
előfizetői internethívások esetén a kötelezett szolgáltató - közvetítőválasztás hiányában is - köteles a hívást átadni az előfizetői 
internethívásnak az internetszolgáltató hálózati hozzáférési pontjához történő továbbítását az internetszolgáltatóval való 
megállapodás alapján végző közvetítő szolgáltatónak, amely a kötelezett szolgáltatótól Internet híváskezdeményezés, illetve 
átalánydíjas Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást vesz igénybe. [2003. évi C. tv. 113. § (1) a)- b)]  

2003. évi 
C. tv. 

Internet hozzáférési 
(elérési) szolgáltatás 
helyhez kötött  

Adatátviteli előfizetői szolgáltatásokon belül az Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartoznak az 
előfizetői, mobilitást és nomád használatot nem nyújtó, helyhez kötött előfizetői végponton Internet használatot biztosító 
keskeny (64...128 kbit/s) és szélessávú (>128 kbit/s) szolgáltatások  
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2003. évi 
C. tv. 

Internet hozzáférési 
(elérési) szolgáltatás 
mobil  

Adatátviteli előfizetői szolgáltatásokon belül az Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartoznak az 
előfizetői mobilitást nyújtó Internet használatot biztosító keskenysávú (64...128 kbit/s) és szélessávú (>128 kbit/s) szolgáltatások  

2003. évi 
C. tv. 

Internet hozzáférési 
(elérési) szolgáltatás 
nomadikus  

Adatátviteli előfizetői szolgáltatásokon belül az Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartoznak az 
előfizetői mobilitást nem nyújtó, de helytől független (nomadikus) Internet használatot biztosító keskenysávú (64...128 kbit/s) és 
szélessávú (>128 kbit/s) szolgáltatások A helytől független (nomadikus) szolgáltatás jellemzője, hogy azt az előfizető egynél 
több földrajzi helyen is igénybe veheti. Azaz a helytől független (nomadikus) szolgáltatást – a szolgáltató külön közreműködése 
nélkül – arra alkalmas eszköz, végberendezés segítségével nem csupán egy helyhez kötött hozzáférési ponton, hanem több 
különböző földrajzi helyen (több különböző hozzáférési ponton) is igénybe lehet venni. A nomadikus szolgáltatás opcionálisan 
alkalmas lehet helyváltoztatás (mozgás) közbeni részleges, korlátozott igénybevételre, használatra is, ám a nagy területen, 
mozgás közben történő folyamatos igénybevétel nem biztosított nomadikus szolgáltatás esetén.  

277/2003 
(XII.24.) 
Korm. R. 

Internet közvetlen 
hozzáférési forgalmi 
szolgáltatás (fordított 
díjazással)  

Hálózati szolgáltatás, a hozzáférési forgalmi szolgáltatások egy csoportját képviseli. Internetszolgáltatás elérésére irányuló hívás 
továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról az internetszolgáltató hálózati hozzáférési pontjáig közvetítő szolgáltató 
közreműködése nélkül. [277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 2.3.] Idetartoznak azok a szolgáltatások, ahol a 
díjazás olyan, hogy az előfizetői hozzáférési ponttól az Internet hozzáférési pontig terjedő szakasz igénybevételéért a díjat nem 
az előfizető közvetlenül, hanem az Internet szolgáltató fizeti (aki azután azt behajtja az Internet előfizetőn). Ha a díjat az 
előfizető közvetlenül fizeti, akkor a szolgáltatás előfizetői szolgáltatásnak minősül.  

2003. évi 
C. tv. 

internet szolgáltató  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Játék-műsorszám: 19. az a műsorszám, amelyben a közönség tagjai vagy a játékban résztvevők meghatározott szabályok szerint kérdésekre 
válaszolnak vagy feladatokat oldanak meg, rendszerint abból a célból, hogy a médiaszolgáltató vagy harmadik személy által 
felajánlott nyereményt elnyerjék. Nem minősül játéknak a tehetségkutató-műsorszám, valamint a televíziós vásárlásnak vagy 
televíziós vásárlási műsorablaknak minősülő telefonos vagy más interaktív játék.  

http://hu.
wikipedia.
org/wiki/J
el 

jel A jelekkel foglalkozó tudomány, a meghatározása szerint jel a valóság egy olyan, érzékszerveinkkel felfogható (látható, 
tapintható, hallható) darabja, jelensége; amely az (emberi vagy állati, vagy egyéb) elme vagy értelem számára egy másik 
valóságdarabra, jelenségre utal (Georg Klaus megállapítása). 

http://hu.
wikipedia.
org/wiki/J
el 

jel Azt a valóságdarabot, tárgyat, ami jelként egy másik tárgyra utal, a jel jeltestének, míg azt a valóságdarabot vagy tárgyat, 
amelyre a jeltest utal, a jel jelöletének (denotátumának) vagy jelentésének nevezzük (a jelentés szó manapság azonban inkább 
egy másik, lentebb leírt értelemben használatos). E kifejezésmód használatakor figyeljünk arra, hogy a „jel” szót itt már az 
előbbi definícióbelinél tágabb értelemben használtuk: ott csak a jeltestet jelentette, itt már a jeltest és a jelölet sajátos viszonyát 
vagy együttesét. 

 jel birtokosa  
 jel jelentése  



19 
 

http://hu.
wikipedia.
org/wiki/J
el 

jel jelölete  

 jel tulajdonosa  
 jele valaminek  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

jelentős befolyás b) olyan helyzet, amely a vállalkozásban szerződés, alapító okirat (alapszabály), vagy elsőbbségi részvény alapján, a döntéshozó, 
vagy a felügyelő szervek tagjai kinevezése (elmozdítása) útján, vagy egyéb módon jelentős befolyást tesz lehetővé. 2010. évi 
CLXXXV. trv. 

 jelszolgáltató  
 kapcsolólap webhelyen  A kapcsolólapon olyan kapcsolatok (link) találhatók, melyek a látogatót kattintásra más lapokra irányítják 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Képújság : lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan műsorszám, amely elsősorban szöveges információközlésre szolgál, 
illetőleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy számítógépes grafikát is tartalmazhat.  

2010. évi 
CIV tv. 

Kereskedelmi 
közlemény 

9.: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett 
népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a 
médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a 
támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a 
termékmegjelenítés. 2010. évi CIV 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Kereskedelmi 
közlemény: 

20. olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett 
népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a 
médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a 
támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a 
termékmegjelenítés.  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Kiadvány: 22. a) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;  b) 
sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány; c) egyéb nyomtatott anyag (címtár, 
névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; 
nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és 
hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, 
bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók; d) film-, video-, televízióműsor-készítés 
termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon, videokazettán, -lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó); e) 
hangfelvétel (nyilvános közlésre szánt, műsoros hangszalag, hanglemez, letölthető hangtartalom); f) zenemű (nyomtatott 
zenemű, zenemű elektronikus formában, letölthető zenemű).  
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2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Kiegészítő 
médiaszolgáltatás 

23.: tartalomszolgáltatást is magában foglaló mindazon szolgáltatás, amelyet műsorterjesztő rendszeren továbbítanak, és amely 
nem minősül sem médiaszolgáltatásnak, sem elektronikus hírközlési szolgáltatásnak. Kiegészítő médiaszolgáltatás például az 
elektronikus műsorkalauz.  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Kisközösségi 
médiaszolgáltatás 

24.: sztereó vétel esetén legfeljebb az adóállomástól számított egy kilométer sugarú körnek megfelelő földrajzi területre 
kiterjedő vételkörzetben működő helyi lineáris rádiós közösségi médiaszolgáltatás.  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Körzeti 
médiaszolgáltatás: 

25. az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzete meghaladja a helyi médiaszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az 
ország lakosságának kevesebb, mint a fele él. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Közeli hozzátartozó 26.: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

305/2005 
Korm. 
rend. 

közérdekű adat 
adatközlője 

olyan szerv, amely közérdekű adatot adatfelelős szerv megbízásából tesz közzé 

305/2005 
Korm. 
rend. 

közérdekű adat 
közzétevője 

az az adatfelelős szerv, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 33. § (2) bekezdése vagy a saját döntése alapján a közérdekű adatokat külön adatközlő közreműködése 
nélkül teszi közzé 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Közérdekű közlemény 27.: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől 
származó tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése 
céljából, és nem minősül politikai reklámnak.  

 közösen használt 
adatgyűjtő lap 

 olyan adatgyűjtő lap, amelyen gyűjtött adatokat több felhasználó használja 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Közvetett tulajdon 29.: a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetve szavazatokkal rendelkező másik vállalkozás (a továbbiakban: köztes 
vállalkozás) tulajdonosait megillető tulajdoni, illetve szavazati jog. Ha a tulajdoni arány és a szavazati arány eltér, a nagyobb 
arányt kell figyelembe venni. A közvetett tulajdon arányának megállapításához a köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni vagy 
szavazati hányadot meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak az eredeti vállalkozásban fennálló tulajdoni vagy szavazati 
hányadával. Ha a köztes vállalkozásban a vállalkozásnak többségi tulajdona van, ezt egy egészként kell figyelembe venni. 
Természetes személyek esetében a közeli hozzátartozók által birtokolt, illetve gyakorolt tulajdoni vagy szavazati hányadokat 
egybe kell számítani. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2001. évi 
CVIII. Tv. 

Közvetítő szolgáltató 30.: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely a) az igénybe vevő által biztosított 
információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-
biztosítás), b) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők 
kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárolás), c) az igénybe vevő által 
biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), d) információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe 
vevő számára (keresőszolgáltatás).  
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 Közvetítőválasztási 
beállítási szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, az összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő szolgáltatások egy csoportját képviseli. Idetartoznak a 
hálózati alapszolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlen közvetítő előválasztás beállítása, és közvetítő választó előtét beállítása 
hálózati szolgáltatások;  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Közzététel, hatósági 34. a Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés, illetve a Hatóság internetes honlapján történő megjelentetés. A közzététel 
időpontja a hirdetőtáblán történő kifüggesztés napja. 2010. évi CLXXXV. trv. 

305/2005 
Korm. 
rend. 

közzétételi egység  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Közszolgálati 
médiaszolgáltatás: 

31. a közszolgálati médiaszolgáltatók által nyújtott médiaszolgáltatás. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Közszolgálati 
médiaszolgáltató:  

kizárólag - a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak megvalósítására - e törvény 84. § (1) bekezdésében nevesített 
médiaszolgáltató, valamint a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati médiaszolgáltató által létrehozott médiaszolgáltató, 
illetve a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati médiaszolgáltató befolyásoló részesedése alatt álló gazdálkodó szervezet 
által létrehozott médiaszolgáltató. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Közszolgálati 
médiavagyon 

33.: a közszolgálati médiaszolgáltatók, jogelődeik, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által 
megrendelt, bármilyen jogcímen készített, adásvétel útján beszerzett, felhasználási szerződéssel vagy egyéb megállapodás útján 
részben vagy egészben megszerzett, vagy készített filmalkotások és más audiovizuális művek, rádiós műsorszámok, 
hangfelvételek és a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, kulturális értéket képviselő dokumentumok, fényképek szerzői és 
szomszédos jogai, vagy ezek bármely felhasználási jogai, valamint e műveket tartalmazó fizikai hordozók (például: lemezek, 
szalagok, kazetták, papíralapú dokumentumok, kották), továbbá a szerzői jogi védelem alatt álló jelmezek, kellékek, díszletek és 
egyéb szerzői művek, amennyiben a művel kapcsolatos szerzői és szomszédos jogok a törvény hatálybalépését megelőzően a 
közszolgálati médiaszolgáltatók valamelyikét vagy a törvény hatálybalépését követően a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alapot illetik meg vagy illették meg, valamint amelyekre vonatkozóan a közszolgálati médiaszolgáltatók e 
törvény hatálybalépését követően szereznek jogot. 2010. évi CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 lap, feltételesen 
elérhető 

Olyan lap, mely csak egy valamely másik lapon megjelenített feltétel teljesítése: jelszó megadása, kérdőív kitöltése esetén nyílik 
meg 

SNIA v.2 lap, védett  
SNIA v.2 legális adatgyűjtő lap  olyan lap, melyen, vagy a lap elérése előtti más lapokon a lap fenntartója mindig előre közli a látogatóval, hogy a lap 

segítségével ő, vagy harmadik személy adatot gyűjt  a látogatóról és megadja az adatvédelmi jogszabályban előírt felvilágosítást 
is. 

SNIA v.2 legális adatgyűjtő lap  
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Lekérhető 
médiaszolgáltatás: 

35. olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés 
alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat. 2010. évi CLXXXV. trv. 
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 letöltés  
SNIA v.2 Letölthető lapok Webhelyen lévő olyan lapok, amelyek tartalma nem áll védelem alatt, teljes egészében letölthető 
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Lineáris 
médiaszolgáltatás 

36.: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását 
lehetővé tevő médiaszolgáltatás. 

SNIA v.2 logikai adatállomány Az informatikában logikai adatállománynak, állománynak vagy fájlnak nevezzük a logikailag összefüggő, például adatalanyok 
egy csoportjának valamely tulajdonságainak értékét tartalmazó adatok halmazát, tömbjét. 

 logikai fájl A logical file is an abstract structuring of data storage as viewed by the programmer and/or user of the program. This is the 
high level, or conceptual view of a file. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Magyar mű a) azon mű, amely eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült, b) azon mű, amely eredetileg több nyelven készült, de 
időtartamát tekintve eredeti magyar nyelvű része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része, c) azon mű, amely 
eredetileg valamely, Magyarország által elismert nemzetiség nyelvén készült, ha tárgya az adott nemzetiség magyarországi 
életével, kultúrájával van összefüggésben, d) az olyan zenei műsorszám, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely 
Magyarország által elismert valamely nemzetiség nyelvén kerül előadásra, ha az adott nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó 
kultúrájával van összefüggésben e) az olyan instrumentális zenei műsorszám, amely a magyar kultúra vagy Magyarország által 
elismert valamely nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Magyar zenei mű 38.: magyar műnek minősülő szöveges vagy instrumentális zenei mű. 2010. évi CLXXXV. trv. 

 média  
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Médiaigazgatásra 
vonatkozó szabály:  

e törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetve ezek 
végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály, médiaigazgatásra vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó európai uniós aktus, 
műsorszolgáltatási szerződés, a Médiatanács és a Hivatal által megkötött hatósági szerződés, illetve a Médiatanács és a Hivatal 
hatósági határozata. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

médiaszolgáltatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség 
elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató 
szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a 
nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Médiaszolgáltatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség 
elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató 
szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a 
nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. 2010. évi CIV 
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2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

médiaszolgáltatás, lekérhető 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

médiaszolgáltatás, 
lineáris 

a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását 
lehetővé tevő médiaszolgáltatás. 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

médiaszolgáltató az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely szerkesztői 
felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői 
felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és 
nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Médiaszolgáltató 41.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely 
szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A 
szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget 
jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

médiatartalom valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Médiatartalom 42.: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CIV tv. 

Médiatartalom 7.: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom. 2010. évi CIV 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

médiatartalom-
szolgáltató 

a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Médiatartalom-
szolgáltató 

43.: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CIV tv. 

Médiatartalom-
szolgáltató 

8.: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója. 2010. évi CIV 

 megrendelőlap  
 mérés  Mérés esetében beszélünk mértékegységről. 
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 Mérési egységek (units 
of measurement) 

A gazdasági értékek mérésénél az SNA[2]/ESA-ban szokásos módon járunk el. Az adatmennyiségeket „fizikai” bit egységekben 
mérjük, azaz az adathordozóra ténylegesen rögzített bitek számával digitális hordozón, úgy, ahogy ott vannak (tömörítve, vagy 
nem). Nem digitális hordozókon (pl. könyv, hanglemez, analóg rádió stb.) lévő adatmennyiségeket átszámított bit egységekben 
mérünk. Az átszámításhoz egyenértékeseket (conversion rate) használunk. Az egyenértékes az a bitmennyiség, amely ahhoz 
szükséges, hogy az analóg hordozón lévő jeleket a statisztika elkészítése idején használt átlagos szintű technológia segítségével 
digitálisan úgy rögzítsék, hogy abból egy reprodukált analóg terméket felhasználója ugyanúgy tudja használni, mint az eredetit. 

2003. évi 
C. tv. 

Mobil 
telefonszolgáltatás 

Előfizetői szolgáltatás. A hangátviteli szolgáltatásokon belül a telefonszolgáltatások csoportjába tartozik. Olyan nyilvánosan 
elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője - mobil rádiótelefon hálózat 
hálózati végpontján csatlakoztatott - nem helyhez kötött berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati 
végponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátvitelre, 
valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges 
üzenetküldés, WAP, GPRS alapú szolgáltatások) szolgál. [2003. évi C. tv. 188.§ 72.] Idetartoznak többek között a 
GSM900/DCS 1800 és UMTS hálózatokon nyújtott mobil (rádió)telefon szolgáltatások. 

2003. évi 
C. tv. 

Multiplex technikai 
szolgáltatás  

Az egyéb hálózati szolgáltatások egy csoportja. Idetartozik a multiplex szolgáltató által végzett elektronikus hírközlési 
szolgáltatás, azaz rádió- és televízió-műsorokból, illetve más adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyam előállítása, és 
digitális műsorterjesztéssel történő továbbítása, vagy továbbíttatása. Multiplex technikai szolgáltató: az olyan elektronikus 
hírközlési szolgáltató, amely a hozzá eljuttatott rádió- és televízió-műsorokból, illetve más adatjelekből egyetlen szabványos 
digitális jelfolyamot állít elő, és ezt digitális műsorterjesztéssel továbbítja, vagy továbbíttatja. [2003. évi C. tv. 188. § 73.]  

 Mű felhasználása Valamely mű felhasználásán értjük a mű valamely példányának felhasználását a szerzői jogi törvényben meghatározott célokkal 

1999. évi 
LXXVI 
tv. 

Mű felhasználása 17. § A mű felhasználásának minősül különösen: a) a többszörözés (18-19. §), b) a terjesztés (23. §), c) a nyilvános előadás (24-
25. §), d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §), e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más 
szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §), f) az átdolgozás (29. §), g) a kiállítás (69. §). 
1999.évi LXXVI tv. 

1999. évi 
LXXVI 
tv. 

mű, szerzői jogi 
védelem alatt álló 

(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet 
minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen: a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, 
publicisztikai) mű, b) a nyilvánosan tartott beszéd, c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a 
továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a 
felhasználói programot és az operációs rendszert is, d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, e) a zenemű, 
szöveggel vagy anélkül, f) a rádió- és a televíziójáték, g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: 
filmalkotás), h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak 
terve, i) a fotóművészeti alkotás, j) a térképmű és más térképészeti alkotás, k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az 
épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve, l) a műszaki létesítmény terve, m) az iparművészeti alkotás és annak 
terve, n)3 a jelmez, a díszlet és azok terve, o) az ipari tervezőművészeti alkotás, p)4 a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. 
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Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió- és a televízió-szervezetek, a filmelőállítók, valamint az adatbázis-
előállítók teljesítményei az e törvényben meghatározott védelemben részesülnek. . 

11/2004 
(IV.22.) 
IHM r. 

Műholdas rádió 
műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás  

Műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásokon belül a műholdas műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás csoportjába tartozik. 
Idetartozik minden feltételes hozzáférési rendszerrel nyújtott műholdas rádió műsorterjesztés. A feltételes hozzáférési rendszert 
nem tartalmazó műholdas rádió műsorterje0sztés hálózati szolgáltatásnak minősül. Feltételes hozzáférési rendszer: olyan 
műszaki megoldás, illetőleg intézkedés, amely előfizetés vagy más módon történő előzetes egyedi feljogosítás feltételéhez köti 
azt, hogy értelmezhető formában hozzá lehessen férni egy védett… műsorszolgáltatáshoz, [11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet2. § 
(1) g)]  

2003. évi 
C. tv. 

Műholdas rádió 
műsorterjesztés 
hálózati szolgáltatás  

Műsorterjesztés hálózati szolgáltatások műholdas műsorterjesztés hálózati szolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartozik 
minden feltételes hozzáférési rendszert nem tartalmazó műholdas rádió műsorterjesztés. A feltételes hozzáférési rendszerrel 
nyújtott műholdas rádió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásnak minősül. Műsorterjesztés: az Eht. 188. §. 5/a. pontja 
szerinti… bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a műsorszolgáltató által 
előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a műsorszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez 
továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a 
műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, 
emellett a műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve 
feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. 
Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus 
hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék 
csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek. [2003. évi C. tv. 
188.§ 77.] Feltételes hozzáférési rendszer: olyan műszaki megoldás, illetőleg intézkedés, amely előfizetés vagy más módon 
történő előzetes egyedi feljogosítás feltételéhez köti azt, hogy értelmezhető formában hozzá lehessen férni egy védett… 
műsorszolgáltatáshoz, [11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 2. § (1) g)]  

11/2004 
(IV.22.) 
IHM r. 

Műholdas televízió 
műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás  

Műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásokon belül a műholdas műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás csoportjába tartozik. 
Idetartozik minden feltételes hozzáférési rendszerrel nyújtott műholdas televízió műsorterjesztés. A feltételes hozzáférési 
rendszert nem tartalmazó műholdas televízió műsorterjesztés hálózati szolgáltatásnak minősül. Feltételes hozzáférési rendszer: 
olyan műszaki megoldás, illetőleg intézkedés, amely előfizetés vagy más módon történő előzetes egyedi feljogosítás feltételéhez 
köti azt, hogy értelmezhető formában hozzá lehessen férni egy védett…műsorszolgáltatáshoz, [11/2004. (IV. 22.) IHM 
rendelet2. § (1) g)]  
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2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műholdas televízió 
műsorterjesztés 
hálózati szolgáltatás  

Műsorterjesztés hálózati szolgáltatások műholdas műsorterjesztés hálózati szolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartozik 
minden feltételes hozzáférési rendszert nem tartalmazó műholdas televízió műsorterjesztés. A feltételes hozzáférési rendszerrel 
nyújtott műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásnak minősül. Műsorterjesztés: az Eht. 188. §. 5/a. pontja 
szerinti… bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a műsorszolgáltató által 
előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a műsorszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez 
továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a 
műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, 
emellett a műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve 
feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. 
Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus 
hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék 
csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek. [2003. évi C. tv. 
188.§ 77.] Feltételes hozzáférési rendszer: olyan műszaki megoldás, illetőleg intézkedés, amely előfizetés vagy más módon 
történő előzetes egyedi feljogosítás feltételéhez köti azt, hogy értelmezhető formában hozzá lehessen férni egy védett… 
műsorszolgáltatáshoz, [11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 2. § (1) g)]  

saját műpéldány terjedelme Valamely műpéldány terjedelmén értjük az adathordozó a mű adott példányának jeleit tartalmazó fizikai adatállomány méretét 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

műsor rádiós, illetve audiovizuális műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan, folyamatosan közzétett sorozata. Egy-egy 
meghatározott műsort csatornának is hívunk. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsor 44.: rádiós, illetve audiovizuális műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan, folyamatosan közzétett sorozata. 2010. évi 
CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorelőzetes 45.  olyan műsorszám, amely a médiaszolgáltató által későbbi időpontban közzétenni kívánt más műsorszámot, műsorszámokat 
mutat be, ismertet vagy népszerűsít. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsoridő 46.: a médiaszolgáltatásban - valamely meghatározott időszak folyamán - folyamatosan közzétett műsorszámok együttes 
időtartama. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

műsorszám hangok, illetőleg hangos vagy néma mozgóképek, állóképek sorozata, mely egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben 
vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, és amelynek formája és tartalma a rádiós vagy televíziós médiaszolgáltatáséhoz 
hasonlítható. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorszám hangok, illetőleg hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy 
műsorkínálatban önálló egységet alkot, és amelynek formája és tartalma a rádiós vagy televíziós médiaszolgáltatáséhoz 
hasonlítható. 2010. évi CIV 
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2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorszámokat 
kiegészítő termékek 

48.: egy műsorszám tartalmához közvetlenül kapcsolódó, a médiaszolgáltató által forgalmazott áru vagy szolgáltatás, amely a 
műsorszám teljesebb élvezetéhez nyújt segítséget, például a nézői vagy hallgatói interaktivitás elősegítésével. 2010. évi 
CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

műsorszolgáltatás, 
tematikus 

az a médiaszolgáltatás, amely lineáris médiaszolgáltatás esetében a napi műsoridő, lekérhető médiaszolgáltatás esetében a 
közzétett műsorszámok összesített időtartamának nyolcvan százalékában egymáshoz hasonló tematikájú műsorszámokat tesz 
közzé, mint például a hír- és politikai tájékoztató műsorszámok, a kiskorúaknak szóló műsorszámok, a sportműsorszámok, a 
zenei műsorszámok, ismeretterjesztő műsorszámok, valamely életmódot bemutató műsorszámok. 

2010. évi 
CLXXXV
. Tv. 

műsorszolgáltató  

SNIA v.2 műsorszórás földrajzi 
vételkörzete 

Azon terület, ahol a műsorjelek az egész év folyamán a vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelő minőségben vehetők 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorszórás: 49. olyan műsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális rádiós, illetve audiovizuális médiaszolgáltatásokat a 
földfelszínen telepített - az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével - rádiófrekvenciát használó, 
általában egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő átviteli rendszerrel továbbítják az előfizetőhöz, vagy felhasználóhoz. 
Műsorszórásnak minősül a digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó segítségével végzett műsorterjesztés is. 2010. évi 
CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 műsorterjedelem A tárgyidőszakban a nézők/hallgatók vevőkészülékeire a műsorterjesztés útján eljuttatott összes jel vevőkészülék*óra vagy 
vevőkészülékpetabit egységben kifejezett mennyisége. Ha egy műsorszolgáltató egy időszakban egy műsort szolgáltat 1000 óra 
műsoridőben 1000 vevőkészülék számára, akkor műsorának műsorterjedelme 1 millió vevőkészülékóra. Ha a műsorszórás 7 
Mbps mellett történik, akkor a műsorterjedelem 7*3600*1000000*1000000 azaz kb 25 petabit. Miután a készülékek száma 
vételkörzetenként különböző, és nem pontosan ismert, ezért a vevőkészülékek száma helyett a háztartások számával számolunk. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorterjesztés: 50. bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által 
előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez 
továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a 
műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, 
emellett a médiaszolgáltatás Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás 
jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. 
Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus 
hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék 
csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek. 2010. évi 
CLXXXV. trv. 
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2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorterjesztéshez 
kapcsolódó kiegészítő 
digitális szolgáltatási  

Műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásokon belül a műsorterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő digitális szolgáltatás csoportját 
képviseli. Idetartozik minden műsorterjesztéshez kapcsolódó digitális előfizetői szolgáltatás. Nem ide tartozik a 
tartalomszolgáltatást is magában foglaló információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, valamint a digitális műsorterjesztő 
átviteli rendszeren továbbított, általában interaktív digitális televíziós szolgáltatások, amelyek nem minősülnek az Eht. 188. §-
ának 13. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, illetve az Rttv. 2. §-ának 30. pontja szerinti 
műsorszolgáltatásnak, és amelyek felhasználóhoz való eljuttatására a digitális műsorterjesztő átviteli rendszert használják. (Ilyen 
különösen: a digitális teletext, az elektronikus műsorkalauz, a műsorszolgáltató által összeállított kínálatból igény szerint vagy 
közel igény szerint nyújtott videó-szolgáltatás, más részére nyújtott digitális személyi műsorrögzítő szolgáltatás;)  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorterjesztő átviteli 
platform:  

azonos technológiájú jelátvitelt biztosító, jellemzően analóg vagy digitális átviteli rendszer. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Műsorterjesztő: 51. a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó, ideértve a digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét is, ha a műsorterjesztést saját 
maga végzi. Amennyiben az átviteli hálózatot nem a műsorterjesztő üzemelteti, az előfizetőnek, vagy felhasználónak nyújtott 
szolgáltatás feltételeit meghatározó, illetve az előfizetővel szerződést kötő szolgáltató minősül műsorterjesztőnek. 2010. évi 
CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CLVII tv. 

nemzeti adatvagyon a közfeladatot ellátó szervek által kezelt közérdekű adatok, személyes adatok és közérdekből nyilvános adatok összessége; 

2003. évi 
C. tv. 

Nomadikus 
telefonszolgáltatás 

Előfizetői szolgáltatás. A hangátviteli szolgáltatásokon belül a telefonszolgáltatások csoportjába tartozik. Idetartoznak a 
mobilitást nem biztosító, de helytől független (nomadikus) használatot lehetővé tevő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások. 
Olyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven 
alapuló hívásirányítással lehetővé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden esetben 
a segélyhívó szolgáltatások és - a körülményektől függően - egyéb szolgáltatások (többek között kezelői szolgáltatások, 
tudakozó, előfizetői névjegyzék és nyilvános telefonállomás, emelt díjas szolgáltatások, a fogyatékkal élő előfizetők részére 
nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi elhelyezkedéstől független szolgáltatások) elérését. [2003. évi C. tv. 188.§ 86.] A helytől 
független (nomadikus) szolgáltatás jellemzője, hogy azt az előfizető egynél több földrajzi helyen is igénybe veheti. Azaz a 
helytől független (nomadikus) szolgáltatást – a szolgáltató külön közreműködése nélkül – arra alkalmas eszköz, végberendezés 
segítségével nem csupán egy helyhez kötött hozzáférési ponton, hanem több különböző földrajzi helyen (több különböző 
hozzáférési ponton) is igénybe lehet venni. A nomadikus szolgáltatás opcionálisan alkalmas lehet helyváltoztatás (mozgás) 
közbeni részleges, korlátozott igénybevételre, használatra is, ám a nagy területen, mozgás közben történő folyamatos 
igénybevétel nem biztosított nomadikus szolgáltatás esetén. 

SNIA v.2 nyílt adatgyűjtő lap  olyan lap, melyen, vagy a lap elérése előtti más lapokon a lap fenntartója mindig az adatgyűjtés megkezdése előtt közli a 
látogatóval, hogy a lap segítségével ő, vagy harmadik személy adatot gyűjt  a látogatóról  

SNIA v.2 nyílt adatgyűjtő lap  olyan lap, melyen, vagy a lap elérése előtti más lapokon a lap fenntartója mindig előre közli a látogatóval, hogy a lap 
segítségével adatot gyűjt  a látogatóról 

 olvasás  
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2003. évi 
C. tv. 

országos bitfolyam 
hozzáférési szolgáltatás 

Országos bitfolyam hozzáférési szolgáltatás: Olyan bitfolyam hozzáférési szolgáltatás, ahol a jogosult szolgáltató a bitfolyamhoz 
nem a helyi hurokhoz csatlakozó és annak forgalmát multiplexáló, illetve demultiplexáló eszközön (pl. DSLAM-on) keresztül, 
hanem a kötelezett ATM vagy IP alapú országos hálózatán keresztül fér hozzá.  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Országos 
médiaszolgáltatás:. 

az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka él. 2010. évi CLXXXV. 
trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Osztott képernyős 
reklám: 

53. audiovizuális médiaszolgáltatásban, kereskedelmi közleménynek nem minősülő műsorszám közzététele alatt közzétett, a 
képernyő meghatározott részét betöltő reklám. 2010. évi CLXXXV. trv. 

 Összetett műsorszám 54.: több műsorszám - egy főcímmel vagy más megkülönböztetéssel jelzett - együttese. 
SNIA v.2 Összetett számbavételi 

egységek 
Az összetett egységek beágyazott eszközöket, csatornákat és határfelületeket tartalmaznak. Az eszköz-aktorok között fizikai 
adatfolyamok mérhetők. Gazdasági, politikai, műszaki és társadalmi okokból az elemi egységek nagyobb, szervezeti egységeken 
belül működnek. Ezek az elemi egységeket tulajdonolhatják, bérelhetik, tartalmazhatják, alkalmazhatják és felhasználhatják. 
Ilyen egységek például a vállalkozások, a költségvetési szervek, a non-profit szervezetek és a háztartások. A szervezeti egységek 
mind a gazdaságiérték, mind az adatfolyamok kezdő-, és végpontjai.  

SNIA v.2 passzív lap  A passzív lap megnyitására a lap tartalma a látogató számára láthatóvá olvashatóvá, hallhatóvá lesz, azonban a lapon vagy  
alaptól kiinduló kezdeményezés hatására a webhelyen máshol nem történik olyan műveletvégzés, amelynek eredményeképpen a 
felhasználó látogató eszközére, vagy eszközéről adatátvitel történne 

SNIA v.2 perszonalizált 
üzenetlap 

 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Politikai reklám Valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, 
célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám. 
2010. évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Politikai tájékoztató 
műsorszám 

56.: időtartama legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi politikai, vagy aktuális közéleti eseményeket 
elemző, bemutató, azokat értékelő, hátterüket feltáró, hírműsorszámnak nem minősülő műsorszám. 2010. évi CLXXXV. trv. 

 programállomány  A program file is a specific data collection as seen and manipulated by a program. It is often (but not always) represented by a 
variable, perhaps of type "file." At this middle level of abstraction a file can be regarded as residing within the machine's 
memory, as existing only as long as the program that employs it is active. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Programcsomag 57.: a műsorterjesztő által az előfizető számára egy csoportban kínált vagy nyújtott médiaszolgáltatások. 2010. évi CLXXXV. 
trv. 
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2003. évi 
C. tv. 

Rádió műsorelosztás  Műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásokon belül a műsorelosztás csoportjába tartozik. Olyan műsorterjesztés, amely során az 
előfizető, vagy felhasználó elektronikus hírközlő végberendezése meghatározott földrajzi helyen csatlakozik a műsorterjesztő 
átviteli rendszerhez. [2003. évi C. tv. 188.§ 74. Rádió műsorelosztás, analóg: Idetartoznak a vezetékes műsorelosztó hálózaton 
nyújtott analóg rádió-műsorszolgáltatások igénybevételét biztosító szolgáltatások tekintet nélkül arra, hogy az előfizető, 
felhasználó a szolgáltatást ingyenesen vagy díjfizetésért veszi igénybe. Rádió műsorelosztás, digitális: Idetartoznak a vezetékes 
műsorelosztó hálózaton nyújtott digitális televízió-műsorszolgáltatások igénybevételét biztosító szolgáltatások (pld. DAB) 
tekintet nélkül arra, hogy az előfizető, felhasználó a szolgáltatást ingyenesen vagy díjfizetésért veszi igénybe. Idetartozik a 
rádióműsor Internet Protokoll segítségével történő elosztása, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a 
műsorelosztással.  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Rádiós 
médiaszolgáltatás 

58.: olyan médiaszolgáltatás, amely hangok sorozatából álló műsorszámokat mutat be. 2010. évi CLXXXV. trv. 

 reklám  
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Reklám műsorszám 59. olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető 
forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható 
természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének 
előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző 
ismertségének növelésére irányul. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CIV tv. 

Reklám: 11. olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a 
pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, 
vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a 
vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. 2010. évi 
CIV 

2003. évi 
C. tv. 

Rövidüzenet 
szolgáltatás (SMS)  

Adatátviteli előfizetői szolgáltatásokon egyik csoportja. A rövidüzenet szolgáltatás (SMS), gyakran szöveges 
üzenetszolgáltatásként ismert, mely eredetileg a GSM szabványokban rögzített, mobil telefonkészülékekről történő Európában 
legfeljebb 160 karaktert tartalmazó rövid üzenetek továbbítását jelentette. Ma már a rövidüzenet szolgáltatást sokkal szélesebb 
területen, önálló szolgáltatásként is nyújtják. Idetartozik minden önálló előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatásként 
nyújtott rövidüzenet szolgáltatás, beleértve a nyilvánosság számára nyújtott személyhívó szolgáltatást is. Önálló előfizetői 
szolgáltatásnak tekinthető az a szolgáltatás, melyre az adott szolgáltatóval más elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele 
nélkül is előfizetői szerződést lehet kötni. (Így például nem minősül önálló szolgáltatásnak a mobil telefonszolgáltatással, és 
helyhez kötött telefonszolgáltatással együtt nyújtott SMS szolgáltatás)  
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2010. évi 
CIV tv. 

Sajtótermék .a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként 
nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a 
nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során 
megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék 
tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 
kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Sajtótermék : a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként 
nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a 
nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során 
megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék 
tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 
kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Sportműsorszám: 61. olyan műsorszám, amely sporteseményt (az eseménnyel egyidejűleg, késleltetett módon vagy szerkesztve) közvetít, ide nem 
értve a sporteseményekről való híradást és a sporttémájú beszélgetést tartalmazó műsorszámot. 2010. évi CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 Statisztikai egység 
(statistical unit) 

Az információstatisztikában a forgalom-, és vagyonstatisztika statisztikai egységként elemi és összetett aktorokat különböztet 
meg.  

SNIA v.2 sütiosztó lap  olyan lap, melynek szoftvere a látogató gépén sütit helyez el 
 Szellemi termék A szellemi termékek olyan alkotások, amelyek felett szellemi tulajdonjog alapítható. A szellemi termékek, művek az alkotók 

eszmeszövedékei, ezért azokat nem, csupán adathordozón lévő példányaikat vesszük számba. Az alkotásokat, mint "a János 
vitéz", Munkácsy „Sirató nők" c. műve, nem tekintjük fizikailag létező tárgyaknak, hanem fizikailag létező tárgyak,  a 
példányok egy osztályának. A szellemi termékek példányai, másolatai vagy reprodukciói maguk, ugyanakkor, fizikailag létező 
tárgyak, tehát információs termékek, vagy nem tartós jelek, azaz információs szolgáltatások lehetnek. A szerzői védelem alatt 
álló képzőművészeti, irodalmi vagy más mű, a szabadalmi védelem alatt álló találmányalkotója szelleme működéséből 
keletkezett, a védelem lényegében e sajátos szellemi működést, gondolatszövedéket illeti. 

 szellemi tulajdon (intellectual property) 

2011. évi 
CXII. Tv. 

személyes adat Személyes adatnak minősül egy természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. 
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 személyes adat Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) 
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető 
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;[ 

SNIA v.2 Szervezeti egység „A szervezeti egység[1] egy olyan alapvető gazdasági döntéshozatali központ, amelyet a magatartási és döntéshozatali 
autonómia jellemez elsődleges feladata ellátása során. Egy egység akkor minősül szervezeti egységnek, ha döntéshozatali 
autonómiával rendelkezik elsődleges feladata tekintetében és teljes könyvvitelt vezet.”Különös jelentősége van a munkavállalók 
és a (komplex egység) munkáltatók közötti információfolyamoknak. Az összetett egységeket a makrostatisztikában szokásos 
szektorokba soroljuk. Miután az adatforgalmazásról és felhalmozásról nem háztartás, hanem egyéni szinten döntenek, a 
természetes személyeket magánszemély és alkalmazott minőségekben de nem háztartásonként vesszük számba. 

1999.évi 
LXXVI 
tv. 

szerzői jog  

1999.évi 
LXXVI 
tv. 

szerzői jog tulajdonosa Olyan személy, akit valamely  mű alkotójaként megilletnek e mű felett az 1999. évi LXXVI törvényben deklarált jogok  

 szó  
SNIA v.2 szó jelentése adott 

alkalommal 
az, amit olvasta, hallata jelenné tesz 

SNIA v.2 szó jelentése általában az, amit olvasta, hallata jelenné tehet 
SNIA v.2 szolgáltatás felhasználása 
SZJ 
(KSH) 

szolgáltatás nyújtása olyan gazdasági tevékenység végzése 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Tagállam: 62. az Európai Gazdasági Térség tagállama. 2010. évi CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 tájékoztató lap  
2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Támogatás:  olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a 
céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. 2010. évi CLXXXV. trv. 

2010. évi 
CIV tv. 

Támogatás:  olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt médiatartalom-szolgáltatók vagy médiatartalmak finanszírozására azzal 
a céllal, hogy népszerűsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. 2010. évi CIV 



33 
 

 tárhely biztosítása  
SNIA v.2 tárolókapacitása 

tárnak 
digitális eszközökbe beépített vagy különálló tárban tárolható adatok mennyisége gigabyte egységekben. Az operációs rendszer 
által nyilvántartott érték. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Társadalmi célú 
reklám 

64.: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében 
vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni 
a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára. 2010. évi CLXXXV. trv. 

SNIA v.2 tartalma "valami" 
fogalmának 

mindaz, ami a "valami" alá esik, ami a "valami"vel megnyilvánulhat 

 tartalom  
Saját Tartalom  
Saját Tartalomszolgáltatás  

 tartalomszolgáltató  
2003. évi 
C. tv. 

Televízió-
műsorelosztás  

Műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásokon belül a műsorelosztás csoportjába tartozik. Olyan műsorterjesztés, amely során az 
előfizető, vagy felhasználó elektronikus hírközlő végberendezése meghatározott földrajzi helyen csatlakozik a műsorterjesztő 
átviteli rendszerhez. [2003. évi C. tv. 188.§ 74.] Televízió műsorelosztás, analóg: Idetartoznak a vezetékes műsorelosztó 
hálózaton nyújtott analóg televízió-műsorszolgáltatások igénybevételét biztosító szolgáltatások tekintet nélkül arra, hogy az 
előfizető, felhasználó a szolgáltatást ingyenesen vagy díjfizetésért veszi igénybe. Televízió műsorelosztás, digitális: Idetartoznak 
a vezetékes műsorelosztó hálózaton nyújtott digitális televízió-műsorszolgáltatások igénybevételét biztosító szolgáltatások (pld. 
DVB-C) tekintet nélkül arra, hogy az előfizető, felhasználó a szolgáltatást ingyenesen vagy díjfizetésért veszi igénybe. 
Idetartozik a televízió műsor Internet Protokoll segítségével történő elosztása (pld. IPTV), ha a szolgáltatás jellege, illetve 
feltételei megegyeznek a műsorelosztással. Nem tartozik ide a mobil készülékek segítségével igénybe vehető televízió 
műsorterjesztés. (lásd Földfelszíni műsorszórás előfizetői szolgáltatás)  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Televíziós vásárlás 65.: az a reklám, amely ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében árunak, szolgáltatásnak, jogoknak és kötelezettségeknek - a 
forgalmazóval vagy szolgáltatóval való kapcsolatteremtés útján történő - értékesítésére vagy más módon történő igénybevételére 
tartalmaz közvetlen ajánlatot, ideértve a médiaszolgáltatásban közzétett, gazdasági vállalkozásként működő telefonos játékokat 
is.  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Televíziós vásárlási 
műsorablak: 

66. olyan televíziós vásárlás, amelynek megszakítás nélküli időtartama legalább tizenöt perc.  

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Tematikus 
médiaszolgáltatás: 

67. az a médiaszolgáltatás, amely lineáris médiaszolgáltatás esetében a napi műsoridő, lekérhető médiaszolgáltatás esetében a 
közzétett műsorszámok összesített időtartamának nyolcvan százalékában egymáshoz hasonló tematikájú műsorszámokat tesz 
közzé, mint például a hír- és politikai tájékoztató műsorszámok, a kiskorúaknak szóló műsorszámok, a sportműsorszámok, a 
zenei műsorszámok, ismeretterjesztő műsorszámok, valamely életmódot bemutató műsorszámok. 

SNIA v.2 tényadat Egy adat tényadat, ha azon eset, állapot, amely az adatalanyon fennáll, vele megesik, bekövetkezik, valóságos eset illetve állapot 
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2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Termékmegjelenítés: 68. a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy az - fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében - egy műsorszámban jelenik meg.  

SNIA v.2 termelt tudás Olyan tudás, amelyet az ember valamely olyan a társadalmilag szervezett szférában folyó gazdasági tevékenység tárgyaként 
szerez 

SNIA v.2 természetes személyek 
szektora 

A természetes személyek szektora az adatfelhasználás, felhalmozás, vagyon szempontjából a magánszemélyként és az 
alkalmazottként  

SNA, 
2008 

tranzakció A felek kölcsönös egyetértése és megállapodása alapján megvalósuló ügylet 

277/2003 
(XII.24) 
Korm r. 

Tranzit forgalmi 
szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, az összekapcsolási forgalmi szolgáltatások egy csoportját képviseli. A hívás továbbítása egyik 
összekapcsolási pontról a másik összekapcsolási pontra. [277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 1.3.] PSTN 
összekapcsolási pontok között: Idetartoznak azok a tranzitforgalmi szolgáltatások, ahol mindkét összekapcsolási pont a PSTN 
része. A PSTN összekapcsolási pontok sajátossága, hogy csatlakoznak az országos 7-es jelzés rendszerhez, ennek megfelelően, 
az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási terve (ANFT) szerinti nemzeti jelzéspontkóddal 
rendelkeznek. Részben vagy egészében VoIP összekapcsolási pontok között: Idetartoznak azok a tranzitforgalmi szolgáltatások, 
ahol – általában softswitch segítségével – a jelzéspontkóddal rendelkező PSTN hálózatrészek és az a nélkül üzemelő VoIP 
hálózatok közötti tranzitforgalom valósul meg.  

 Trönkszegmens 
szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, a bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatások egy csoportját képviseli. Nagykereskedelmi szolgáltatás, 
amelyben a szolgáltató más szolgáltató(k) hálózati hozzáférési pontjai között létesít és fenntart bérelt vonali összeköttetést.  

2013.évi L 
tv. 

tulajdonos  

SNIA v.2 üzenetlap olyan lap, mellyel a lapot fenntartó kifejezetten a látogató számára üzen, az üzenetlap által kezdeményezett műveletek révén a 
látogató eszközén a látogató számára hallható vagy olvasható üzenetet jelenít meg 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Választási 
kampányidőszak: 

69. a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott, a választási kampány lefolytatására rendelkezésre álló időszak.  

KSH 
közlemén
y 

Vállalkozás: 
természetes személy, 
egyéni vállalkozó, 
gazdasági társaság, 
más jogi személy, vagy 
jogi személyiséggel 
nem rendelkező 
gazdasági társaság 

A KSH jegyzékében ilyenként említett gazdasági egység. GEO 
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1999évi 
LXXVI 
tv. 

Védelem alatt nem álló 
mű 

2. § Olyan műre, amely először külföldön került nyilvánosságra, az e törvényben meghatározott védelem csak akkor terjed ki, ha 
a szerző magyar állampolgár, vagy ha a szerzőt nemzetközi egyezmény, illetőleg viszonosság alapján a védelem megilleti. 
1999évi LXXVI tv 

1999évi 
LXXVI 
tv. 

Védelem alatt nem álló 
tartalom 

Különösen nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági vagy 
hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett 
szabványok és más hasonló rendelkezések. (5)6 A szerzői jogi védelem nem terjed ki a sajtótermékek közleményeinek alapjául 
szolgáló tényekre vagy napi hírekre. (6) Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet 
nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek. (7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben. E rendelkezés 
nem érinti a népművészeti ihletésű, egyéni, eredeti jellegű mű szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet. 

 Végződtetési szegmens 
szolgáltatás  

Hálózati szolgáltatás, a bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatások egy csoportját képviseli. Nagykereskedelmi szolgáltatás, 
amelyben a szolgáltató egy másik szolgáltató hálózati hozzáférési pontja és előfizetői hozzáférési pontja között létesít és fenntart 
bérelt vonali összeköttetést.  

2010. évi 
CLXXXV 
tv. 

vételkörzet a) műsorszórás és műholdas műsorterjesztés révén végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében 
azon a földrajzilag meghatározható területen élő lakosság száma, amelyen a műsor közzétételét megvalósító műsorszóró 
szolgáltatás hasznos jeleinek szintje és az interferenciavédelem számított mértéke eléri a Nemzetközi Távközlési Egyesület 
érvényes ajánlásaiban meghatározott minimális értéket, b) más műsorterjesztő átviteli rendszerrel végzett, előfizetői díj fizetése 
nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében az átviteli rendszerhez csatlakoztatott háztartások száma és a Központi 
Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata, vagy c) előfizetői díj fizetése 
ellenében hozzáférhető médiaszolgáltatások esetében az adott médiaszolgáltatásra előfizetett vagy az adott médiaszolgáltatást 
tartalmazó műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetett háztartások száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, 
egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Vételkörzet: a) műsorszórás és műholdas műsorterjesztés révén végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében 
azon a földrajzilag meghatározható területen élő lakosság száma, amelyen a műsor közzétételét megvalósító műsorszóró 
szolgáltatás hasznos jeleinek szintje és az interferenciavédelem számított mértéke eléri a Nemzetközi Távközlési Egyesület 
érvényes ajánlásaiban meghatározott minimális értéket, b) más műsorterjesztő átviteli rendszerrel végzett, előfizetői díj fizetése 
nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében az átviteli rendszerhez csatlakoztatott háztartások száma és a Központi 
Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata, vagy c) előfizetői díj fizetése 
ellenében hozzáférhető médiaszolgáltatások esetében az adott médiaszolgáltatásra előfizetett vagy az adott médiaszolgáltatást 
tartalmazó műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetett háztartások száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, 
egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata. 

2010.évi 
CLXXXV 
tv. 

Virtuális reklám: 72. digitális technikával vagy más módon a műsorjelbe, illetve a műsorszámba utólagosan beillesztett reklám.  

SNIA v.2 vki birtokában lévő 
adat adatforrása 

Egy adat adatforrása az, aki az adatot az adatalanyról az adat birtokosának megadta 
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2003. évi 
C. tv. 

VPN alapú adatátviteli 
szolgáltatás  

Adatátviteli előfizetői szolgáltatásokon egyik csoportja. Olyan nyilvánosság számára nyújtott előfizetői szolgáltatás, ahol a 
szolgáltató részben vagy egészében a nyilvános, kapcsolt elektronikus hírközlő hálózat osztott használatával nyújt az előfizetők 
egy meghatározott csoportja - jellemzően egy cég vagy egyéb szervezet, illetve a hálózat tagjai - részére, adatátviteli 
szolgáltatást.  

2003. évi 
C. tv. 

VPN alapú hangátviteli 
szolgáltatás 

Előfizetői szolgáltatás. A hangátviteli szolgáltatások egyik csoportja. Olyan nyilvánosság számára nyújtott előfizetői 
szolgáltatás, ahol a szolgáltató részben vagy egészében a nyilvános, kapcsolt elektronikus hírközlő hálózat osztott használatával 
nyújt az előfizetők egy meghatározott csoportja - jellemzően egy cég vagy egyéb szervezet, illetve a hálózat tagjai - részére 
telefonszolgáltatásnak nem minősülő, a telefonszolgáltatással szemben támasztott követelményeket nem, vagy csak részben 
teljesítő hangátviteli szolgáltatást. 

SNIA v.2 webhely, fizetős  Olyan webhely, melyhez csak fizetség ellenében lehet hozzáférni 

 


