
 

 

 

 

 

 
 

 
Vélemények és jelzések megadásának szabályai a szélessávú 

internet megfelelőségéről  
 

A Konzultációs Felhívás a GINOP 3.4.1.-20 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése c. 
felhívás „Kimaradók Fejlesztése” pályázati ütem tervezett célterületére kerül meghirdetésre. A 
lakosságnak, önkormányzatoknak és távközlési szolgáltatóknak lehetőségük van véleményezni ennek 
tartalmát a pályázati felhívást megelőzően legkésőbb 2020. augusztus 8-ig. Az észrevételeket az alábbi 
szabályok szerint a szipkonzultacio@kifu.hu email címre megküldve tehetik meg.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelen szabályoknak való nem megfelelés, illetve az igazoló 
dokumentumok egyidejűleg történő csatolásának elmulasztása esetén az észrevételeket nem áll 
módunkban elfogadni. A megalapozott észrevétel esetén a célterületi kiírás módosításra kerül.  

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bejelentések valóságtartalma próbavásárlással is ellenőrzésre kerülhet. 
Amennyiben a próbavásárlás eredménye eltér a lakosság/önkormányzat vagy szolgáltató által 
jelzettektől, abban az esetben a próbavásárlás eredménye kerül figyelembe vételre, mint tényleges 
lefedettségi adat a teljes, próbavásárlást érintő közterület (út, utca, tér, köz, dűlő, stb.) összes, a 
nyilvántartásban rögzített címének vonatkozásában.  

Jelen konzultációban Közép-Magyarország régió járásai nem érintettek, mivel a hálózatfejlesztési 
pályázat közösségi források bevonásával valósul meg, amelyből az Európai Unió jelen szabályai szerint 
ez a régió nem támogatható. 

1. Eltérések bejelentési módja lakosság és önkormányzat számára 
 
A „SZIP_konzultáció[…]járás[…]” c. táblázatokban, valamint https://kifu.gov.hu/szip oldalon található 

térképen tekinthetik meg azokat a magyarországi címeket, amelyek nyilvántartásunk szerint jelenleg 

szélessávú internettel (NGA) nem lefedettek, illetve a Szupergyors Internet Program keretén belüli 

korábbi pályázati ütemeknek részét nem képezi.  

 

Amennyiben lakosság esetén az Ön vagy hozzátartozója lakcímén vagy önkormányzat esetén 

önkormányzati fenntartású intézmény címén eltérést tapasztal, azt kérjük, küldje meg elektronikusan 

számunkra a fent hivatkozott email címre, amelyhez mellékelje az alábbi módon kitöltött táblázatot: 

 A „P” oszlopban soronként az eltérést jelölni, és a „Q” oszlopban annak a csatolt 
dokumentumnak a nevét megadni, amely az eltérést alátámasztja. 

 

Az NGA követelményeknek megfelelő hálózattal már lefedett lakcímek bejelentéséhez az alábbi 

dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban: igazoló dokumentumok) csatolása szükséges lakossági 

és önkormányzati bejelentés esetén: 

 Igazoló dokumentum lakosság/önkormányzat esetén lehet az internetszolgáltatási 

ajánlatra/csomagajánlatra mutató link (weboldal), online reklámfelület esetén a hirdetésre 
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mutató link, illetve nyomtatott sajtó esetén a hirdetés másolata, valamint jelenleg bekapcsolt 

szolgáltatás szerződése. 

Abban az esetben, ha további – szélessávú internettel nem lefedett – címet szeretne bejelenteni, 

kérjük adja meg a pontos lakcímet az alábbi adatokkal: megye, járás, irányítószám, település neve, 

közterület neve, közterület jellege, házszám (annak nem léte esetén helyrajziszám). Felhívjuk 

figyelmét, hogy a teljes utca vagy település megnevezése nem elegendő! A bejelentett címeket 

összevetjük a Szupergyors Internet Program keretében megvalósuló fejlesztési tervekkel, illetve az 

évenkénti országos internetszolgáltatási felmérés lefedettségi adataival. 

2. Eltérések bejelentése távközlési szolgáltatók számára 
 
 A „SZIP_konzultáció[…]járás[…]” c. táblázatokban találhatóak a pályázatban lefedni tervezett 

igényhelyek listája, illetve felhordó hálózattal nem ellátott települések viszonylatai járások szerinti 

bontásban. A pályázat során lefedni tervezett igényhelyek térképen is megtekinthetők itt: 

https://kifu.gov.hu/szip.  

Amennyiben a kiírandó igényhelyekkel, viszonylatokkal kapcsolatban jelzést kíván tenni a szolgáltatási 

területére vonatkozóan, úgy azt kérjük a kiadott táblázatban megjelölni a következő módon: 

 Helyi hálózat esetén kérjük a „P” oszlopban soronként az eltérést jelölni, és a „Q” oszlopban 

annak a csatolt dokumentumnak a nevét megadni, amely az eltérést alátámasztja. 

 Helyközi hálózat esetén kérjük a „M” oszlopban soronként az eltérést jelölni, és a „N” 

oszlopban annak a csatolt dokumentumnak a nevét megadni, amely az eltérést alátámasztja. 

Az NGA követelményeknek megfelelő hálózattal már lefedett igényhelyek, járásközponttól optikai 

felhordó hálózattal elért települések bejelentéséhez az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok (a 

továbbiakban: igazoló dokumentumok) csatolása szükséges elektronikus hírközlési szolgáltató által 

bejelentett eltérés esetén: 

 A szolgáltatói hálózatra vonatkozó NMHH használatbavételi engedély másolata, valamint az 

ellátásra vonatkozó egyszerűsített technológiai/nyomvonali rajz, valamint hatályos ÁSZF. 
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