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azMKHsz

kábelsm!:áltaníkat érintő legfrissebb esemér5ckó1' aktualtásokrol
hallhattak előhdásokat a Észtvevők a Mag1ar Kóeltelwízi& 6 llí*özlesi
Sziivetségszeptenber 17 -iszakrnitwp\án okrb Gergd1 eJr;lóktrr'eze;ők&t az
&dekr'édelmi szerrcz* tev&errvsés&ől beszelt. A sz&etséE rí meoállarrxiísml
iíg}"l a National c'€ographic csatomáwl miután a
tulaidonos$íltás tijrtént. A rend€zv€lry'en
el}nngzott' hogy a BP Europa

Ti#vízó fel1ép6ét_ a csatoma szereme bekeriilni a hrílozxokra - tt'6b
a

szanezn aMédiatarráa}roz fordut.

A ktjzszolgílat] csatonuíkkal kryaolatos ríjdorságokrol tart<tt eWadást Vigh
hkin, az MT\A digitrílis átáIlis koondinátora. E]indul a Ml-err az erederi
rryelní tunggal vaüi sugíraís'vagyis a rrern mag}ar ffiá$í produkciók
vin}ron nélkiil is megnezhetőek. Ez lonatkozik majd a sponközvedtesekre

is, ezekná a nuísorolní nug1ar kommoltár nélkiil láüatok a lerserrytk,
mátríz&ek. Fokozatosaa lesz elérhető ez a lehercisríg a Durra és a Duna World
televíziókrrríl' illent a késóbbiekben az M2-n is. ahola kiilftildi mesek eledeti
nyehm is megtekinúet&k. IJi csatomá!"l bóív,iil az MTVA lepenoar;-a"
deanberben már tesztelik a régi, archív felvételekbó1 r,álogató M3 AÍ!Ílo
adót' jaÍnxírtan pedig Írxíra háztartrírckban is elérhető lesz. Az MTVA. Info
aatorna kapcsán elhangzott' lrogy a digitális átíilást lr}vetóen is megmalad.
e kibóriilt tftalorr'rnal rrniltjdik torrfib. Az MTVA (n/id tá^i tervá között
szerepel az EPGszolgáhatás egysegestese is.

aN!IHH felkér,ésérea Hírkilzlási
:tő TbÍúcs G rD' a \{éhez köz€ledó szalrnai mu]ra
hniryi Gtibor foglaha iissze. A IIET felxlata az roh, hogy
hoqy a
konszenzusán fuuló e$/seges rendszert hozzon létre az Ermipar

smlgáltaók
Unió eluínísairrak megfelelően A több honapja zailó eg'1'eaet6ek sonín
töbtszór felrneriiltek érdekellenteteL, hiliiniisen a vezet&es és rczet& nélktili
szolg.álztók kózött, vegül azolüan léÍejött egy, a műszaki pram&ereket
tartalrnazó egységes tíblázag ntllk magywáaata és egy magatarrískodex,

tartaniú. Az ,,Egységes
internevolg.áltatís_leíro táblázat"-ban minden int€rnetet nníjtó tá$ás.ágtiak
arnelyct akésőbbiekbar

a

szakma képviselóinek be kell

nyilat}oznia kell arrol' miVerr műszaki
szolgáltatást biztosít az

előlzaó1nek,

praramóterekkel rerrdelkező

és ezt a honlapján fel kell

tiintetnie

6 frek/enciaáthangolás Pii'lanamf helyzetét ivnertette
Diiu'siid'i Jánq az NR4HH szakernbere. Az elmúlt időszakban aaLnem
félmillió szocirílisan níszorukhoz mentek ki a KSH munkatánai, 6 eddig 1,l0
Az analog

lekapcsoJás

ezrar igérryclték az ingyerres Ételhez sziilséges nníszaki bererrdez6eket. 95
ezer Watáúnnmir műkildnek a digitális dekóderek. Az átÁtÁs ffiz*ára
Lítrebozott call cemert az elrnrít honapokbn'l00 ezrerr hí.vtáb a szakernber
azt kérte a volgálatóltó| hogy a trilterheltÉg miatt, ha te}Etik, az eddigi
gyakorlamak meg{elelően o\.ábbla is
u'gy az ügyfélszolgálatos
""sok
munkatárvikrnálmzolianak a hozzríiú forrlrrlo
ér,deklődó1< kérdáseire.

szikit' a Certop Kft.

az ISo minőséginínyíási és
inforrriációbinors.ági rerrdszerek elórryeit és fontosságát mutatta be. Az
újdonsígnak számító Hbbt-ro1 táftott előad]ást a Kl-Electronic Kít.
Az utolsóként etungzott elóhdás a BME részeró1 a BPL @roadband over
S,ir*fui

Több százez"r reglévö elóíizeTdje sZámáÍa
gyorsttja meg a UPC Magyarország
kábelinternet-szolgá|tatásának

murrkatársa

Povrer{in$ villanyhrílózamn tolábbított irrtema- és egpb szolgákatásróI szólt,
amely a késó1rbieJcben akár az egÉsz t&*öáesi piamt megreforrnílhatja"

A ré9ebben e|ófizetett internetcsomagokat
a néhány héttel ezelótt megújított Fiber
PoWer internet csomagkínálatához
i9a7írjál' gV a .eg' .jgyferek is jele'rtó5,
akár másfé szeres sebességnöVekedé5t

érZélelhel1ek' egkesóob oklobel VPge g'
A UPc
aUgusztus Végén
^,4agyarország
átalakította
aZ új elóflzetóknek kÍnéltFiber

PoWer kábe]internetes csomagkÍná atát,

mely immár ényegesen me9nöVel{ letöltési
sebességértékeketbiztosít, és duplájára,
240 Mbit/s-ra emelte a csúcssebessé9et,
új sebességhatárt állítva fel eZZe a

magyarországi lakossáqi sZé esSáVú piacon.
hogy minden
ügyfelÜnknek a digltáli5 sZórakozás eg.javát,
aZ elérhetó legmagasabb szintú szo]9áhatást

,,Arra törekszÜnk,

biztosítsuk" _ mondta e| Severina Pascu' a
UPC Magyarorszá9
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A UPC már megkezdte a sebe55égértékek
köZponti átá lítását, í9y a nöVekedést

*ér rro'r is löbben [apa5lta ha ják. A
továbbiakban területenként haladva
foIyamatosan VégZjk a mod-^mek táVoli
átá lítását, ami a több százezer e|őfizető

esetében összességében Várhatóan
körLjlbelül egy hónapot VesZ igénybe'

Legkésóbb az október havi számlájának
kézhezvéte]éigminden elóíizetó
rnegkapja aZ új csornagot, Változat]an
havidíjjal' Ehhez semmit nem kelltennlÜk,
a Váltás automatikusan,

dimentesen

és hűségVál alá5i Vaqy bármilyen más

kÓtelezettség nélkü| Zajljk le'
A UPL Fiber PoWeÍ káoeli1lelrpl eod'g
letöltési seb€sségei aZ új kÍnálathoz igaZodVa

10-ró ]5 megabitre, 25-ról 30-ra, aZ 50 es
csornag esetében pedig 60 megabit/
másodperce emelkednek. Ez eqyben azt is
jelenti, hogy a UPc kábe hálóZatán nyÚjtott
legkisebb Fiber oower internet seoesseg
15 megabitre VáLtozik, és a UPc előfizetók
93 száza|éka már 30 Mbit/s Vagy annál

magasabb sebességge| haszná hatja ezentÚ
a Viláqhá ót.

20

sebességét,

Vá]tozatlan havidÚon, kÓte ezettségek nélkÚl'

A

Lák]szplgáltató is kifo$sok a, ez'ut

lngyenes sebességntivelés

a UPC-nél

