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Nyilatkozat  

önerős fejlesztésekről tett kötelezettségvállalás teljesítéséről 

A ………………………………………………………………………….. [Szolgáltató neve]  

székhelye: …………………………………………………………….  

adószáma:……………………………………………………………..  

cégjegyzékszáma:……………………………..................... 

képviseli: ……………………………………………………………….(a továbbiakban: Szolgáltató) 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Szupergyors Internet Programhoz 

kapcsolódóan 2020. július 20. napján közzétett, önerős fejlesztések megvalósításáról szóló 

konzultációs felhívása (a továbbiakban: Konzultációs Felhívás) alapján az alábbi nyilatkozatot teszi. 

Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Nyilatkozat 2. számú mellékletében megjelölt igényhelyek a fejlesztési 

tervében szerepelnek és ezen igényhelyek és háztartások számára önerőből – tehát költségvetési 

vagy uniós forrás bevonása nélkül – SZIP minőségi követelményeknek (1. számú melléklet) megfelelő 

hálózati lefedést épít ki ……………………….. határidőig1 a táblázatban megjelölt technológiával. Abban 

az esetben, ha csak helyközi hálózati viszonylatra kíván vállalást beadni, ezt a bekezdést húzza ki. 

 

Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Nyilatkozat 3. számú mellékletében megadott helyközi viszonylatok 

megépítése a fejlesztési tervében szerepelnek, amelyet önerőből – tehát költségvetési vagy uniós 

forrás bevonása nélkül – optikai felhordó (helyközi) hálózatot épít ki a honos járási székhelyről el a 

megadott településekig ……………………….. határidőig1. Nyilatkozattevő vállalja, hogy a felsorolt 

települések és a honos járási székhely között saját forrása terhére biztosított optikai kábelben 

legalább 4 db állami felhasználási célú sötétszálat rendelkezésre bocsájt. Több települést érintő 

„felfűzős” nyomvonali rendszertechnika esetén a 4 állami szálat valamennyi település és a járási 

székhely között külön-külön, szálfolytonosan kell biztosítani. Abban az esetben, ha csak helyi hálózati 

lefedésre kíván vállalást beadni, ezt a bekezdést húzza ki. 

 

A fenti nyilatkozattételre vonatkozóan legkésőbb 2020.……………………….-ig együttműködési 

megállapodást köt az ITM-mel, továbbá az előírt pénzügyi biztosítékot legkésőbb a Konzultációs 

Felhívás – Biztosítéknyújtás szabályai c. mellékletében rögzített határidőig rendelkezésre bocsátja.  

 

A Kötelezettségvállalás részletes tartalmát lakossági, üzleti és közintézményi igényhelyek esetében a 

Nyilatkozat 2. számú melléklete, amíg a helyközi viszonylatok elérendő településeit a nyilatkozat 2. 

számú melléklete állapítja meg, amelyek megegyeznek az adott járás esetében publikált lefedetlen 

igényhelyeket vagy ellátatlan helyközi viszonylatokat tartalmazó SZIP_konzultáció[…]járás[…]” 

táblázatokkal.  

 

A jelen Nyilatkozatban és annak 2. és/vagy 3. számú mellékletében foglalt Kötelezettségvállalás 

feltétlen és visszavonhatatlan. 

 

                                                           
1 Legfeljebb a Nyilatkozat aláírásától számított 3 éven belül 
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Alulírott, mint a Szolgáltató vezető tisztségviselője/képviselője tudomásul veszem, hogy amennyiben 

az együttműködési megállapodás aláírására és a pénzügyi biztosíték teljesítésére a jelen 

nyilatkozatban foglalt határideig a Szolgáltatónak felróhatóan nem kerül sor, úgy a 

Kötelezettségvállalás nem teljesítettnek minősül. 

 

Alulírott, mint a Szolgáltató vezető tisztségviselője/képviselője kijelentem, hogy a jelen 

nyilatkozatban rendelkezésre bocsátott adatok hitelesek, a Szolgáltató beruházási terveivel 

összhangban vannak és a valóságnak megfelelnek.  

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyilatkozatomban, valamint az általam visszaküldött 

függelékben hamis adatok kerülnek megadásra, az az ITM megtévesztésének minősül és 

jogkövetkezményekkel jár. Amennyiben a megtévesztésre jogtalan haszonszerzés miatt került sor, az 

a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § -a szerint minősülhet. 

 

 

Kelt: …………………….,……...(év) ………………(hónap)…………….(nap) 

Melléklet:  

1. számú melléklet - a Kötelezettségvállalás műszaki követelményei 

2. számú melléklet - SZIP_konzultáció[…]járás[…].xls helyi (lefedő) hálózati címlistát tartalmazó 

táblázat (csak elektronikusan kerül megküldésre) 

3. számú melléklet - SZIP_konzultáció[…]járás[…].xls helyközi (felhordó) hálózati viszonylatlistát 

tartalmazó táblázat (csak elektronikusan kerül megküldésre) 

 

___________________ 

aláírás 
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1. számú melléklet - a Kötelezettségvállalás műszaki követelményei 

Kötelezettségvállalás műszaki követelményei 

A) A Szolgáltató vállalja, hogy a Szupergyors Internet Program által 2020. augusztus 16-ig 

meghirdetett konzultáció keretében megküldött fejlesztési tervében megjelölt, részletezett 

terület és háztartások számára min. 30 Mbps névleges letöltési és 6 Mbps névleges feltöltési 

sebességű (garantált letöltési/feltöltési sebesség: 7,5 Mbps/1,7 Mbps) szélessávú hálózati 

lefedést épít ki a jelen megállapodásban foglaltak szerint legkésőbb a törzsszövegben feltűntetett 

határidőig.  

B) A hálózati lefedés és az azon nyújtandó internetszolgáltatás műszaki minőségének legalább az „1. 

táblázat: Biztosítandó minőségi paraméterek a GINOP 3.4.1.-2015 pályázatban” található 

értékeket teljesíteniük kell. 

CoS

Szolgáltatási osztály (CoS)
Rendelkezésre 

állás [%]

Késleltetés

[ms]

Jitter

[ms]

Csomagvesztés

[%]
CoS 1: Hang (realtime) 99,5 150 30 1%

CoS 2: Video (streaming, 99,5 400 50 0,1%

CoS 3: Adat (critical applications) 99,5 100 100 0,1%

CoS 4: Best effort 99,5 - - -

QoS End-to-End (Maximumok)

 

1. táblázat: Biztosítandó minőségi paraméterek a GINOP 3.4.1.-2015 pályázatban 

A műszaki paraméterek teljesítését a SZIP Felügyelő Mérnökei esetileg ellenőrizhetik. 

C) A lefedettség attól a naptól tekintendő megvalósultnak, ill. a kivitelezés akkor tekintendő 

befejezettnek, amennyiben: 

 A kivitelezési projekt befejeződött; a vonatkozó vizsgálatok és mérések elvégzésre és 

dokumentálásra kerültek, az átadás-átvételi jegyzőkönyvek minden érintett fél által 

aláírásra kerültek. AZ ITM által megbízott SZIP Felügyelő Mérnökök ezeket a 

dokumentumokat ellenjegyezték. 

 A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja a használatbavételi engedély kiállításának napja. 

 Egy ügyfél a fejlesztés eredményeképpen lefedett címre vonatkozóan 30 Mbps vagy e feletti 

névleges letöltési sebességű internetszolgáltatásra vonatkozó megrendelést a Szolgáltató 

részére bead, akkor a Szolgáltató ettől a naptól kezdődően 15 munkanapon belül az NGA 

internetszolgáltatást az ügyfél részére képes bekapcsolni. 

D) A lefedendő címek, illetve felhordó viszonylatok listáját a 2. és a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 


