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Megfelelőségi nyilatkozat 
(elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm.  
rendelet szerinti megfelelőségéről a 2009. évre vonatkozóan) 

         
         
         
         

Szolgáltató neve:  Szélmalom Kábeltévé Zrt.  

Szolgáltató székhelye: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12.  

         

Szolgáltatás megnevezése az ÁSZF szerint: 

Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás 
(kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére 

 

Szolgáltatás megnevezése az NHH osztályozása szerint: 

 Nyilvános televízióműsor-elosztás és  

 Nyilvános rádióműsor-elosztás 

 

Szolgáltatás KSH szerinti SZJ száma: SZJ6420300 

 

A szolgáltató által alkalmazott szabványok, egyéb mértékadó előírások (pl. gyártói 
előírások, ITU-T ajánlások, ETSI útmutatók) felsorolása: 

Az MSZ EN 50083 szabványsorozat vivőszintekre, vivőjel-zaj viszonyra 
és szomszédos csatornák közötti vivőszintkülönbségre vonatkozó 
előírásai, amelyek alapján az egyes minőségi mutatók célértékei 
meghatározásra kerültek. 

        

Szolgáltató kijelenti, hogy az általa nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás a 
2009. évben megfelelt a 229/2008. (IX.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A 
szolgáltatás megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot az alábbi dokumentumok 
támasztják alá: 

 
 Dokumentum 

száma 
Dokumentum 
kelte 

Dokumentum  
címe 

1. A szolgáltatás megnevezése, a szolgáltatásminőségi mutatók leírása, értelmezése, az ellenőrzések módszere 

 005 2010.01.29 Műszaki dokumentáció 

 - 2009.01.01 ÁSZF 

 - 2009.08.03 ÁSZF 
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2. Számlázási rendszer leírása forgalommérésen alapuló számlázás esetén 

 Dokumentum 
száma 

Dokumentum 
kelte 

Dokumentum 
címe 

 - - - 

 
3. A szolgáltatásminőségi célértékek, és az erre vonatkozó teljesítési értékek, belső vizsgálati módszer, felhasznált forrásadatok 
azonosítása 

 Dokumentum 
száma 

Dokumentum 
kelte 

Dokumentum 
címe 

 005 2010.01.29 Műszaki dokumentáció 

 - 2009.01.01 ÁSZF 

 - 2010.01.29 Adatlap szolgáltatás megfelelőségének igazolásához 2009. évre 

 
4. Vizsgálati terv 

 Dokumentum 
száma 

Dokumentum 
kelte 

Dokumentum 
címe 

 - 2009.03.21 Vizsgálati terv 

 
5. Vizsgálati, mérési jegyzőkönyvek, kiértékelés, származtatott eredmények, származtatás módja 

 Dokumentum 
száma 

Dokumentum 
kelte 

Dokumentum 
címe 

 005 2010.01.29 Műszaki dokumentáció 

 - 2009.08.03 ÁSZF 

 µ002-09 2010.01.29 Mérési jegyzőkönyv 

 - 2010.01.29 Adatlap szolgáltatás megfelelőségének igazolásához 2009. évre 

 
6. Eltérés esetén tett intézkedések, ismételt ellenőrzések 

 A vizsgált időszakban eltérést nem tapasztaltunk 

 
7. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos tájékoztatók, közzétételek, hatályos ÁSZF 

 Dokumentum 
száma 

Dokumentum 
kelte 

Dokumentum 
címe 

 - 2010.01.29 Közzététel 

 - 2009.08.03 ÁSZF 

 
8. Egyéb dokumentumok 

 Nincsenek ilyen dokumentumok 

 
Kiadás helye, kelte 
 

Cégszerű aláírás 
 

Szeged-Kiskundorozsma, 
2010. január 29. 

 

 

 
 
 
 
 


