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T O T Ó 
 
1. Mivel foglalkozik a Média- és hírközlési biztos? 

a. Hírügynökségi tevékenységet végez. 
b. Médiára és hírközlésre vonatkozó érdeksérelmek vizsgálata. 
c. Média- és hírközlési szolgáltatásokat biztosít. 

 
2. Mi minősül hírközlési szolgáltatásnak? 

a. Terrorszervezetek megfigyelése. 
b. Hírportál üzemeltetése. 
c. Internet, televízió, mobil és vezetékes telefon szolgáltatás nyújtása. 

 
3. Mi a tantusz.nmhh.hu? 

a. Érmeárusító webshop. 
b. Elektronikus hírközlési szolgáltatáskereső és ár-összehasonlító portál. 
c. Numizmatikai szakportál. 

 
4. Hogyan köthetsz előfizetői szerződést? 

a. Írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, azaz az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás igénybevételével is. 

b. Csak írásban. 
c. Közjegyző jelenlétében szóban is. 

 
5. Szerinted a szolgáltató tartozás esetén jogosult felmondani előfizetői szerződésed? 

a. Igen, de csak ha az elmaradásról szóló értesítés után sem rendezem 
tartozásomat. 

b. Nem, semmilyen körülmények között. 
c. Igen, de csak 100.000,- Ft-ot meghaladó tartozás esetén. 

 
6. Mit jelent szerinted a mobil telefon szolgáltatás korlátozása? 

a. Mikor a barátom/barátnőm rám szól, hogy ne telefonáljak sokat. 
b. Mobil adótornyok biztonságossá tétele. 
c. Amikor tartozás miatt a szolgáltató letiltja a kimenő hívásokat. 

 
7. Felszámíthat-e a szolgáltató díjat a szolgáltatás korlátozása alatt? 

a. Nem számíthat fel díjat. 
b. Igen, de csak a havidíjnál kevesebbet. 
c. Igen, a büntetéssel növelt havidíj összegét. 

 
8. Mit csinálsz, ha nem működik az interneted otthon? 

a. Belerúgok a számítógépbe. 
b. Bejelentem a hibát a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán. 
c. Bekapcsolom a tévét. 

 



9. Hány órán belül köteles a szolgáltató elhárítani az előfizető által bejelentett, 
szolgáltatással kapcsolatos hibát? 

a. 72 órán belül. 
b. 1 órán belül. 
c. 168 órán belül. 

 
10. Mit jelent a szándékolatlan barangolás (roaming)? 

a. Amikor mobil telefonom egy határ menti területen véletlenül rákapcsolódik a 
szomszédos ország szolgáltatójának hálózatára. 

b. Céltalan böngészést az interneten. 
c. Kényszeres túrázási hajlamot. 

 
11. Minek a rövidítése az ÁSZF? 

a. Állami Szolgáltatók Felügyelete. 
b. Ázsiai Sziget Fesztivál. 
c. Általános Szerződési Feltételek. 

 
12. Hol jelentheted be a hozzájárulásod nélkül hozzáférhetővé tett, zaklatásnak 
minősülő vagy rasszista, erőszakos internetes tartalmat? 

a. Intranet Coldline 
b. Internet Hotline 
c. Internet Rendőrség (IR) 

 
13. Felelősségre vonhatnak, ha álnéven kommentelek egy internetes portálon? 

a. Nem, csak akkor, ha saját nevemmel kommentelek. 
b. Igen, ha saját nevemmel és amennyiben be tudnak azonosítani, akkor álnéven 

való kommentelésért is. 
c. Nem tartozok felelősséggel a hozzászólásaimért. 

 
13+1. Mit tehetek a biztonságos Facebook használatért? 

a. Csak asztali gépen használom. 
b. Nem regisztrálok. 
c. Megfelelően alkalmazom az adatvédelmi és fiókbeállításokat, valamint használat 

után kijelentkezem. 
 
 
 
 

Ha segítségre van szükséged a totó kitöltéséhez, fordulj bátran munkatársainkhoz! 
 

Hírközlést és médiát érintő kérdésedet szívesen megválaszoljuk, problémádon segítünk! 
 
 
 

Köszönjük, hogy kitöltötted a média- és hírközlési biztos TOTÓ-ját, ajándékodat átveheted 
kollégáinktól! 


