
20l l-TB10005 Megfelelőségi n1'ilatkozat
a 229/2008. (Ix. l2.) KoIm. rcndelet szeIinti 20l l. é\'re vonatkozó szolgáttatásminóség nregfe|e|őség igazo|ásáh1;7

szolgá|tató neve: Dite| 2000 KereskedeImi és szoIgá|tató Kft'
Szolgá|tató címe: 1051. BUdapest, Sas U. 16'

Al elekt|oniktls hirközlési s70]gáltatás megnevczése és SZ.I s7ánla:

Á szo|gá|tatás megnet'ezése A slolgáltalás KS|l szelinti
az .iSZ| szelint: az NHH osztálYozása SZJ szát.na:

szerinl:

Kábc|tclcviziós szolgáltatás Rádió műSore|osztáS 6 ] l 0 Vezetékcs Tá\'kii7lósi
(nyi|VánoS) Te|evizió- szolg1lltatás
műsoreIosztáS (nyi|Vános)

.\ szo|gá|tató á|taI a|kaImazotú szabvánr'ok' cgvéb mé|.tékadó e|íiírások (p|. g]'ártói előírások. II.t] T aiánlások.
ETS l útInutatók) t.el soÍolása:

I nter1ész bejelentós Ethelnct Latl
]008-T8/0006-0007 szabván}'ok és nen]ZetköZi elóír.ások j cg1'zékc (NtIH kiadrán1)
l\ilsz EN 50083 - 7 . 1996tA 1. 2002

Az e|ekÍronikUs hít.közlési szoIgá|tatás minőségének mcgfe|e|őségére vonatkozó n\'ilatkozatot a következő
dokumentumok támasztják alá:

l. SZolgáltatás lr1cgner'ezése. a szolgáItatásnl inőségi kijveteImén-'"ek leilása' éfte]nlezése' az cllctrórzések nlódszcle:

Dokumentum száma Keltc Citnc
2009-r\SZFi,0o02 Uto]sómódositás]009.ll.]o' {|ta|an',rSzsrzodesileltctr''lck
]0l l-AsZI.i 00] ]\1ód.20ll'll'0l'

2' A szánlázási rendszel leírása tbrgalolnnlé|ésen aIapuló szánrlázás esetén:

Dokumentun s7áma Kelte (.ime

j. A sZolgáltatásnrinijsé!i célértékek. és az elre \'ol]atkoZó teliesítési éftékek. belsii vizsgálali trródszel. lelhaszná|t
Í.oIIásadatok aZo11ositásaI

Dokumentunl száma
200;l-ASZI-10001

2008-.fB/000ó

1008-l Bi000l

.1' \.i75gáIati te|v:

DokuDrclltum száma
2008-t B10o0l

Kelte
200.1. 0r. 0t.

1008. I t. 0l .

1008.01.0r.

Cítne
,{SZF j. sz. nrcllékle1e a rninóségi

cé|érték mtltatók|ól

Utasítás a ]f9 kor-m |end. ElóiÍt ÍtIadatok
vcgrehajtás1uól

\linore:i rlrrtalok rnerlratar,,u.r.l. rl,.r'...i
módsZeÍiik bcIsőLrtasítás

CímeKelte
]008.0l.0l' kiegészitr'e I'ves Ellenijrzési Vizsgálati ter\ 20l2.-

2009' l 23 l .-től fe

5' \iiZsgá|a1i' mórósijcg}'zőköny'vek. kiéfiekelés. sZáImaztatott eredméD)'ek. száÍma7tatás nlódja:

Dokun]entuir s7áma Ke|te (.ime

]0lI-JKV1000I-00]2 Fol}'amatos Jegvzókón}'r
Fol}.imatos iktalószátl lrol\anlatos E|ektromos iktatási rendszer

6' Eltérés csetén te1t intézkedésck. ismételt ellerrőrzések:

I)okumentLttn szánla Kelte Citne



7.,4 szolgá|tatás minőségéveI kapcsoIatos tájékoáatók, kőzzététetek' hatályos ÁsZF:
Dokumentum száma Kelte Címe
2008-ASZF/0002 2008.02. l 5/20 | 0. 2007. évj mutatók. Ászfmódosítása
201l-AsZF/002 20l l '|l.0l ' (honlapon + ügyfé|5zolgálati helyen)
2009-T8/0005 2009. január 28. 2008., 2009 évi Megfelelőségi nyilatkozat
20l0.TB/005 2010.február 15 és cé|értékek te|iesítése táb|ázat

20|l/TB/o05 2Ol1.o2.o2' (honlapon + ügyfelszolgálati helyen)

8' Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISo minőségirányítási rendszeÍ tanúsítás dokumentuma is)|

Dokumentum száma

2006-rKT/000 |

Kiadás helye, kelte:

Budapest,20l0.01.28.

DITEL 2OOO Kft.

Kelte
2006.03.31.

Címe
Iktatási rendszer leírása, használata
belső utasítás


