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Összekapcsolási-hívásvégződtetési 
TÁJÉKOZTATÓ 

 

Érvényes: 2023. január 1-től 

 

A Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság PC/5912-20/2021 számú határozatában foglalt Eht. 102. §. 

szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében a KOMPaaS.tech Kft. (1114 Budapest, Kemenes utca 8. fe. 

3.) az alábbi tájékoztatást teszi közzé honlapján az átláthatóság kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

1. Hívásvégződtetési díjak 
A KOMPaaS.tech Kft. által 2023. január 1-től alkalmazott nettó hívásvégződtetési díjak a KOMPaaS.tech 

Kft. hálózatában végződtetett hívásokra: 

 

Hívásvégződtetés forgalmi díja 

EGT és Egyesült Királyság irányokból indított hívások esetében 0,2880 Ft / perc (0,0007 EUR / perc) 

 

Hívásvégződtetés forgalmi díja Egyéb irányokból indított hívások esetében 

10,00 Ft / perc (0,024 EUR / perc) 

 

Az EGT tagállamokból és Egyesült Királyság területéről indított hívások az alábbi országkódokkal 

érkezhetnek: 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 262, 350, 351, 

352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 370, 371, 372, 385, 386, 420, 421, 423, 590, 594, 596. Minden 

egyéb irányból és hiányos vagy értelmezhetetlen A-szám esetén az egyéb irányokból indított hívás díjak 

érvényesek. 

 

A megadott árak napszaktól függetlenek és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
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2. Összekapcsolási feltételek és díjak 
A KOMPaaS.tech Kft. hívásvégződtetésre vonatkozó összekapcsolási feltételei: 

 

A hívásvégződtetés feltétele a KOMPaaS.tech Kft. és az igénylő között a szolgáltatásra vonatkozó 

hatályos összekapcsolási szerződés megléte. 

 

A KOMPaaS.tech Kft. az alábbi műszaki paramétereknek megfelelően biztosít közvetlen összekapcsolási 

lehetőséget. 

 

Földrajzi helyszínek: 

▪ 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13 (DATAPLEX rendező) 

Műszaki paraméterek: 

▪ 1 Gbit Ethernet over fibre (IEEE 802.3z) / 10 Gbit Ethernet over fibre (IEEE 802.3ae) 

▪ SIP – Session Initiation Protocol (RFC 3261) 

▪ RTP – Real-time Transport Protocol (RFC3550) 

A közvetlen összekapcsolás költségei: 

 

Összekapcsolási csatlakozás kialakítása 

300.000 Ft / helyszín 

 

Összekapcsolás beállítása, tesztelése 

1.000.000 Ft 

 

Összekapcsolási csatlakozás havi díja 

10.000 Ft / hó 

A megadott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 

Az összekapcsolást kezdeményező (Igénylő) szolgáltató feladata saját költségen biztosítani a 

KOMPaaS.tech Kft. fentieken túl felmerült, igazolt költségeit, továbbá az összekapcsolás egyéb 
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feltételeit, így különösen, de nem kizárólag: a megfelelő interfészt biztosítani az összekapcsolási ponton 

a saját hálózata irányába; a műszaki paramétereknek megfelelő feltételeket biztosítani a saját oldalán. 

 

Amennyiben a kezdeményező (Igénylő) szolgáltató olyan interfészen, illetve olyan módon kíván 

összekapcsolást létesíteni a KOMPaaS.tech Kft-vel, amelyre a KOMPaaS.tech Kft. részéről a feltételek 

nem adottak és a KOMPaaS.tech Kft. az összekapcsolás létesítésében a kezdeményező (Igénylő) 

szolgáltatóval megegyezik, a KOMPaaS.tech Kft. részéről felmerülő, a felajánlott összekapcsolási 

módoktól eltérő összekapcsolás által okozott többletköltségeket – legyenek azok egyszeri, vagy 

rendszeres költségek – az összekapcsolást kezdeményező (Igénylő) szolgáltató köteles megfizetni a 

KOMPaaS.tech Kft. részére. 

 

3. Harmadik szolgáltatón keresztül történő hívásvégződtetés 
A KOMPaaS.tech Kft. közvetlen összekapcsolással rendelkezik a Vodafone Magyarország Zrt-vel, és a 

KOMPaaS.tech GmbH-val, így hívásvégződtetési szolgáltatás tranzitálással a két szolgáltató hálózatán 

keresztül is igénybe vehető. 


