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J' SzoIgáltatás nlegneVeZése. a s7olgáltatásm irróségi k.iveteIn1én}ck leirása. ét1elmczése. az elIenórzések rnirdszele:
Dokutnentum szátna
2009-ÁSZF,/000]
]0l]-Asz|-.lo03

Kelte

t]tolsó nródosítás 2009-l
\1ód' ]0l l.ll'0l'

]. A szánr]ázási rendszer leirása lblgirlotntnólésen alapuló számláZáS
l)okumentum szálna
2006-IKT10002

]'

Kelte
2006'0j.3l

l.]o'

Cín]e
{|rl|.rtt'ls Szi.t'zodesi F<|tctclek

esetél]:

Cin]e

'

Számlázási lendszcl leírása. használata
belső Utasítás

]\ slolgáltatáslninőségi céIértékek.és az clre \onatko7ó teljesítési éÍtékek.bclső lizsgálati módszcr. Í!lhasznált
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száma
2004-AsZFi000]
Dokumcntun,]
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2008-T8,/0004
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]00.1.
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0l.0l.
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\SZF.l

rz' |ne||ék|elE a nlino\esi

célér-téknrutatrikrcil
L-ltasitás a ]2C)

\,égrehaitásá|ól

kornl Íend' Előí|t fcladatok

Nlinóségi nutatók t,neghatározása. nrét'ési
módsze||ik belsóutasítás

.l' Vizsgálati terv:
Dokomentunl szálna
]008-T81'000l

Ke]te
2008.0|.0l'

Címe
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F'||cnorzesi \ izsq.rlilti terr ]0|2.|e

:008.1 .'.01 ..r.,1

5' \.izsgálati. rlér.ési.jegr'ziikiin}'vek. kiértékelés.szár-naztatott eredmények. száÍmaZlirtás nlódia:

szán]a
]]
iktatószám

Do](umentun

20l l-JKVi 000l-00
Fo|}amatos

Kelte
Fo]}'amalos
Folr'atrratos

Cítrre
jeg1'zókön)'v
Elektromos iktatási rendszer

6' Lltérésesetén tett intézkedések. i5mótelt ellenőrzések:
Dokumentunr

szánla

Kelte

(.ílne

7. A SZolgá|tatás minőségével kapcsolatos tájékoztatók' közzétételek, hatá|yos ASZF:

''

Dokumentum száma

2008-ASZF/0003
2011-ASZF/003
2009-TB/0006

2010-TB/006
201 t-T8/006

Kelte

Cime

2008.02.l5/2010.

2007. évi mutatók. Ászfmódosítása
(honlapon + ügyfélszolgálati heIyen)

2011.1r.01.
2009. január 28'

20l0 február ]5.
20I 1 .02.01.

2008', 2009' évi Megfelelóségi
nyilatkozat és céléttékekte|jesítése
táblázat (honlapon + Ügyfélszolgálati
helyen)

8' Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISo minőségirányitási rendszer tanúsítás dokumentuma i5):
Dokumentum száma
2006-tKT/o001
Kiadás helye, kelte:
Budapest, 201 0.01 .28.

D|TEL 2000 Ktr.
Cq. 01-09-682492

Adiszám: 11905648-2.41
alái|Bl: +3í 1/999.4295

Kelte
2006.03.31

Címe
.

Iktatási rendszer Ieírása' használata
be|ső utasítás

