
       

       

  

           
         
     

                    

        

               

    

          

        

         

               

               

     

                  



     

             

         

         

      

            

      

             

           

            

            

             

            

              

   

          

 

            

     

             

              

       

          

          

   

                  



            

              

             

      

             

             

       

           

           

     

             

           

  

         

          



               

            

           

 

             

 

 

             

   

          

  

           

              

            

            

         

            

            

           

            

            

                   

       

              

        

 

             

   

                 

     

            

             

         

                  



    

              

               

            

                 

                  

   

             

        

     

            

              

         

              

    

                

           

 

                

          

  

             

              

             

         

            

  

      

      

           

   

        

               



           

         

         

    

                  

          

          

             

           

          

   

                  



                  

             

  

       

           

         

    

              

        



              

            

             

     

                    

                

             



               

         

   

               

              

  

                   

                 

             

              

            

            

            

             

             

              

               

            

             

        

                  

             

          

            

 

             

         

           

             

  

             

        

                  



             

  

                  

     

           



             

           

       

             

     

               

            

           

       

              

          

      

            

           

        

          

             

  

            

           

              

         

              

  

            



                

    

      

              

     

     

               

     

      

               

     

     

              

            

          

 

            

              

            

                  



           

              

               

    

              

          

            

            

  

               

        

            

          

      

       

           

        

            

            

          

            

        

              

            

            

         

            



            

     

          

               

                      

           

    

        

               

             

    

                

              

               

   

             

    

            

              

      

            

               

      

                  



              

              

  

             

    

             

         

            

            

     

                 

             

              

     

             



             

           

       

           

               

          

        

            

              



            

      

           

           

             

          

            

             

 

             

             

    

             

             

            

             

     

              

             

  

                

   

              

            

  

                  



               

              

            

    

               

        

             

  

              

       

              

                   

    

   

   

     

   

      

   

               

               

             

              

            

           

     

               

 

              

              



               

                 

   

               

            

        

            

               

         

   

              

          

           

           

         

                    

    

   
      

                  



       

                  

A megfelel ségi nyilatkozatok minimális tartalmi elemei 

Szolgáltató neve: 
...........................................................................................................................................................
Szolgáltató címe: 
...........................................................................................................................................................
  

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás megnevezése : 
  

A szolgáltatás megnevezése  
az ÁSZF szerint: az NMHH osztályozása 

szerint: 
 

 
................................................ 

 
............................................

  

 
................................................ 

 
............................................

  

  
 A szolgáltató által alkalmazott szabványok, egyéb mértékadó el írások (pl. gyártói el írások, 

ITU-T ajánlások, ETSI útmutatók) felsorolása: 
 
...........................................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás min ségének megfelel ségére vonatkozó nyilatkozatot 
a következ  dokumentumok támasztják alá: 
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