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Cégszerő aláírás 



1. Bevezetés 

A 229/2008. Korm. rendelet valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató részére 
részletes szolgáltatásminıségi követelményeket határoz meg. A 
szolgáltatásminıségi követelményeknek való megfelelést Szolgáltatónak minden 
évben igazolnia kell. Szolgáltató szolgáltatásának megfelelıségét a szolgáltatás 
minıségi ellenırzésén alapuló megfelelıségi nyilatkozattal kívánja igazolni. Jelen 
mőszaki dokumentáció megalkotásának célja, hogy Szolgáltató megfelelı módon 
alátámassza mősorelosztó szolgáltatásának megfelelıségét. 

 

2. A szolgáltatás leírása 

Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben rögzített szolgáltatási területeken 
kábeltelevízió (mősorelosztó) szolgáltatás. A mősorszolgáltatóktól a helyi 
fejállomásra érkezı televízió és rádiójelek demodulásával elıállított jelek televízió 
készülékkel történı vételre alkalmas frekvenciákra történı konvertálása és eljuttatása 
a helyi vezetékes mősorelosztó hálózaton keresztül az elıfizetıkhöz. 

Az elıfizetıi szolgáltatások részletes tartalmát Szolgáltató Általános Szerzıdési 
Feltételei tartalmazzák. 

 

3. Forgalommérésen alapuló számlázási rendszer mőködtetése 

Szolgáltató nem mőködtet forgalommérésen alapuló számlázási rendszert, így ezzel 
kapcsolatosan külön követelmények rögzítésére nincs szükség. 

 

4. A minıségi mutatók belsı vizsgálatának módszere 

Új hozzéférési pont létesítési ideje, minıségi panasz hibaelhárítási ideje, a 
szolgáltatás rendelkezésre állása. 

A mutatók vizsgálata akként történik, hogy az egyes teljesítési értékeket szolgáltató 
növekvı sorrendbe állítja. Az így készült sor elemszáma 80%-ának egész része által 
meghatározott elem adja meg a mutató teljesített értékét. 

Szolgáltató a minıségi mutatókra Általános Szerzıdési Feltételeiben minimum és 
célértéket vállalt. Amennyiben a mutató teljesített értéke eléri a célértéket, akkor a 
szolgáltatás megfelelınek minısül. Amennyiben a mutató értéke a célértéket nem éri 
el, de a minimumértéket eléri, akkor a szolgáltatást csökkent értékőnek kell tekinteni. 
Amennyiben a mutató értéke nem éri el a minimum értéket, akkor a szolgáltatást 
igénybe nem vehetınek kell tekinteni. 

 



Vivıszint, szomszédos csatornák közötti szintkülönbség, vivı/zaj viszony 

A mutatók vizsgálata méréssel történik akként, hogy hiteles vagy kalibrált 
mérımőszerrel valamennyi mutató az összes elosztott mősor tekintetében a 
dokumentáció mellékletét képezı Kézikönyvben foglaltak szerint, és az abban 
szereplı darabszámú elıfizetıi hozzáférési ponton megmérésre kerül. A vivıszint és 
a vivı/zaj viszony esetében mérési pontonként a mért legalacsonyabb értékeket kell 
mérési eredménynek tekinteni. A szomszédos csatornák közötti szintkülönbségek 
esetében a szintkülönbségek abszolút értékének legnagyobb értékét kell mérési 
eredménynek tekinteni.  

Az így kapott mérési eredményeket növekvı sorrendbe kell állítani. Az így készült sor 
elemszáma 80%-ának egész része által meghatározott elem adja meg a mutató 
teljesített értékét. Amennyiben a mutató értéke a célértéket nem éri el, de a 
minimumértéket eléri, akkor a szolgáltatást csökkent értékőnek kell tekinteni. 
Amennyiben a mutató értéke nem éri el a minimum értéket, akkor a szolgáltatást 
igénybe nem vehetınek kell tekinteni. 

Elıfizetıi panaszok száma, minıségi panaszok száma, a jogos minıségi 
panaszok száma, az ügyintézés elleni panaszok száma 

Ezekre a minıségi mutatókra nem kell minimum és célértéket vállalni az Általános 
Szerzıdési Feltételekben, azonban a többi mutatóval együtt a vizsgálati idıszakokra 
vonatkozóan közzé kell tenni, mivel segíti az elıfizetı tájékozódását a szolgáltatás 
minıségével kapcsolatosan. 

 

5. Vizsgálati terv, felhasznált forrásadatok 

Szolgáltató a következı minıségi mutatók teljesülését a szolgáltatás teljes idıszaka 
alatt folyamatosan naplózza, mely alapja a minıségi mutatók származtatásának: 

- Új hozzáférési pont létesítési ideje 
- Minıségi panasz hibaelhárítási ideje 
- Szolgáltatás rendelkezésre állása 
- Elıfizetıi panaszok száma 
- Minıségi panaszok száma 
- A jogos minıségi panaszok száma 
- Az ügyintézés elleni panaszok száma 

Szolgáltató szokásos üzemvitelében a minıségi panaszok kivizsgálása során 
elsısorban vivıszint méréseket valamint szubjektív vizsgálatot (elıfizetı véleménye 
a képminıségrıl) alkalmaz. Amennyiben ez nem vezet eredményre, azaz a mőszaki 
kifogás ezen szokásos eljárás keretében nem hárítható el, akkor szolgáltató köteles 
a méréssel megállapítható minıségi mutatók 229/2008. Korm. rendeletben foglaltak 
szerinti ellenırzésére is. Szolgáltató azonban évente legalább egy alkalommal 



köteles a 229/2004. Korm. rendeletnek megfelelıen a méréssel ellenırizhetı 
minıségi mutatókat származtatni. 

 

6. Eljárás szolgáltatás nem megfelelısége esetén 

Amennyiben a szolgáltatás nem megfelelısége valamely méréssel megállapítandó 
mutató alulteljesülése miatt következik be, akkor helyreállítási tervet kell készíteni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatásminıség helyreálljon. A helyreállítást követıen 
az alulteljesült szolgáltatásminıségi mutató ellenırzését meg kell ismételni, melynek 
eredményét az ellenırzés ismételt elvégzését követı 30 napon belül közzé kell tenni. 

Ha a szolgáltatás nem megfelelısége valamely a szolgáltató ügyfélkiszolgáló 
rendszerébıl győjtendı minıségi mutató alulteljesülése miatt következik be, akkor 
szolgáltatónak intézkedési tervet kell készítenie ügyfélkiszolgáló rendszerének 
felülvizsgálatára és kijavítására. Az intézkedési terv megvalósulását követıen 30 
napos idıszakra vonatkoztatva kell tesztelni a rendszer mőködését és ennek 
eredményét az alulteljesült mutatóra vonatkozóan a szokásos módon közzé kell 
tenni. 

A szolgáltatás megfelelıségének helyreállításáról dokumentációt kell kidolgozni, 
melyet e mőszaki dokumentációhoz csatolni kell. 


