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1. HÁTTÉR ÉS INDOKOLÁS  

 

E pályázati felhívás általános keretét az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – 

Távközlési ágazat keretében nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó – az INEA honlap 

WiFi4EU weboldalán1 közzétett – 2019–2020. évi módosított munkaprogram (a 

továbbiakban: 2019–2020. évi munkaprogram)2 2.3.2. és 4. szakasza határozza meg. E 

pályázati felhívás hátterét és indokolását a 2019–2020. évi munkaprogram 4.1.1. 

szakasza tartalmazza.  

 

E felhívás alkalmazásában egyösszegű átalány formájában nyújtott egyszerűsített 

támogatás („utalvány”) odaítélésére kerül sor.  

 

 

2. PRIORITÁSOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

2.1.  A prioritást élvező eredmények 

 

E pályázati felhívás prioritást élvező eredményeit a 2019–2020. évi munkaprogram 

4.1.2.3. szakasza határozza meg.  

 

A WiFi4EU kezdeményezés3 olyan támogatási rendszer, amelynek célja, hogy a helyi 

lakosok és a látogatók kiváló minőségű internet-hozzáféréssel rendelkezzenek a helyi 

közélet központi helyszínein.  

Az ilyen ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat várhatóan hozzájárul a digitális szakadék áthidalásához, különösen a 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
2A Bizottság C(2020) 1078 final végrehajtási határozata 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-ingyenes-wifi-hozzaferes-az-europaiak-szamara?lang=hu 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-ingyenes-wifi-hozzaferes-az-europaiak-szamara?lang=hu
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digitális jártasság terén lemaradásban lévő közösségekben, beleértve a vidéki és a távoli 

térségeket. 

Emellett minden bizonnyal javítani fogja az olyan online szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, amelyek növelik a helyi közösségek életminőségét azáltal, hogy 

megkönnyítik a szolgáltatások, például az e-egészségügy és az e-kormányzat elérését, 

lehetővé teszik a digitális társadalmi befogadásra irányuló új ajánlatok – például 

számítógépes és internetes kurzusok – létrehozását, valamint előmozdítják a digitális 

termékek és szolgáltatások terén innovatív helyi kis- és középvállalkozások fejlődését. 

 

2.2. A pénzügyi támogatástól várt eredmények 

 

E pályázati felhívás előnyeit és várható eredményeit a 2019–2020. évi munkaprogram 

4.1.2.3. szakasza határozza meg. E felhívás keretében hozzávetőleg 947 utalvány 

odaítélése várható. 

 

 

3. ÜTEMTERV 

 

 

A pályázati felhívás közzététele 2020. június 3. (közép-európai nyári idő 

szerint 13:00:00 óra) 

A pályázati felhívásra történő jelentkezés 

határideje 

2020. június 4. (közép-európai nyári idő 

szerint 17:00:00 óra) 

A pályázatok értékelése 2020. június (indikatív) 

Konzultáció a CEF-bizottsággal 2020. június-július (indikatív) 

A kiválasztási határozat elfogadása 2020. július (indikatív) 

A támogatási megállapodások 

előkészítése és megkötése 

2020. júliustól kezdődően (indikatív) 

 

 

4. KÖLTSÉGVETÉS 

 

A WiFi4EU kezdeményezés keretében e pályázati felhívás alapján elosztandó indikatív 

összeg 14 205 000 EUR. A kiosztandó utalványok egyenkénti értéke 15 000 EUR, 

átalányösszeg formájában. 

 

 

5. ELFOGADHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

 

A négy elfogadhatósági követelmény a következő: 

 

1. A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a WiFi4EU portálon keresztül4. 

 

2. A pályázatokat a település regisztrációjához társított EU Login-fiókon5 keresztül 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-ingyenes-wifi-hozzaferes-az-europaiak-szamara?lang=hu 
5 Az EU Login-fiók létrehozásáról további információk a következő webhelyen  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-ingyenes-wifi-hozzaferes-az-europaiak-szamara?lang=hu
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kell benyújtani.6 

 

3. A pályázatnak hiánytalannak kell lennie, azaz tartalmaznia kell a WiFi4EU portálra 

feltöltött következő két, tisztán olvasható igazoló dokumentumot: 

1. A törvényes képviselő (azaz a polgármester/az önkormányzat vezetője) által 

aláírt „pályázati részvétel jóváhagyásáról szóló nyilatkozat” 

formanyomtatvány, amelynek tartalmaznia kell egy beszkennelt képet e 

személy személyazonosító igazolványáról/útleveléről7 – (a WiFi4EU portálon 

említett „1. dokumentum”)   

2. A törvényes képviselő kinevezési okmányának másolata – (a WiFi4EU portálon 

említett „2. dokumentum”)   

  

4. A pályázatokat a pályázati felhívás megnyitása után és a fenti 3. szakaszban 

megjelölt határidő előtt kell benyújtani.  

 

A fenti 3. pontban említett két igazoló okmány hiányában a pályázatok nem fogadhatóak 

el.   

 

A részben vagy egészben e-mailen vagy nyomtatott formában benyújtott pályázatok nem 

fogadhatók el. 

 

Minden kedvezményezett csupán egy utalványban részesülhet a kezdeményezés teljes 

időtartama alatt, azaz nem fogadható el azon települések pályázata, amelyek a korábbi 

WIFI4EU pályázati felhívásban utalványban részesültek.  

 

 

6. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK 

 

6.1.  Támogatható pályázók 

 

A 2019–2020. évi munkaprogramnak megfelelően pályázatok benyújtására csak 

valamely tagállamban, Izlandon, illetve Norvégiában található települések, illetve – 

tagjaik nevében – az ezek által létrehozott társulások jogosultak8. A pályázóknak 

szerepelniük kell a támogatható településeknek, illetve települések által létrehozott 

társulásoknak a felhívás napján9 összeállított jegyzékében10.  

                                                                                                                                                 
találhatók:https://webgate.ec.europa.eu/cas  

6 Javasoljuk, hogy a település regisztrációjához használt EU Login-fiókot a polgármester/a települési önkormányzat-

vezető/törvényes képviselő – azaz a támogatási megállapodás aláírására jogosult személy – saját e-mail-címével 

hozzák létre. Kérjük, tekintse meg a Gyakran feltett kérdéseket (https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/wifi4eu-gyakran-feltett-kerdesek?lang=hu), ahol további információkat talál arról, hogy ki és hogyan 

regisztrálhat. 
7 Ez a formanyomtatvány itt érhető el:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
8 A 2019–2020. évi munkaprogram 5.3.1. szakaszának megfelelően az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 

azon országai, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EGT), részt vehetnek a pályázati felhívásban, még 

akkor is, ha a munkaprogram szövege kifejezetten nem említi őket, és rájuk is ugyanazok a jogok, kötelezettségek és 

követelmények vonatkoznak, mint az uniós tagállamokra.  
9 Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (CEF-rendelet)(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1316-

20180802&from=EN) 9. cikkének (1a) bekezdése értelmében az indokolatlan adminisztratív terhek elkerülése 

érdekében, valamint azért, hogy ne kelljen minden egyes pályázóról külön megállapodásra jutni, az érintett tagállam 

hozzájárulását adta a 2019–2020. évi munkaprogram 5.4. szakaszában meghatározott kedvezményezetti 

kategóriákhoz (települések vagy a települések által létrehozott társulások), vagy más döntéséről értesítette a 

Bizottságot.  
10 Lásd: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gyakran-feltett-kerdesek?lang=hu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gyakran-feltett-kerdesek?lang=hu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call
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MEGJEGYZÉS: A települések által létrehozott társulások tagjaik nevében – azaz egy 

vagy több település nevében – pályázhatnak. A települések által létrehozott társulások 

azonban nem lehetnek az utalványok kedvezményezettjei. Utalvány kedvezményezettje 

csak egy-egy település lehet.   

 

 

Brit pályázók esetében:  

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről szóló megállapodás 2020. 

február 1-jei hatálybalépését követően11 – különös tekintettel a megállapodás 127. cikke 

(6) bekezdésére, valamint 137. és 138. cikkére – az Európai Unió valamely tagállamában 

lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személyekre való 

hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az az Egyesült Királyságban lakóhellyel 

rendelkező, illetve letelepedett természetes, illetve jogi személyekre is vonatkozik. 

Ennélfogva a felhívás keretében az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező 

személyek és az ott letelepedett szervezetek is jogosultak pályázatot benyújtani.  

 

 

A ciprusi pályázók esetében: 

A zöld vonal által elhatárolt és vagy keresztezett demilitarizált övezetben fekvő 

települések esetében a hozzáférési pontokat (wifi-berendezés) vagy a demilitarizált 

övezetben és/vagy adott esetben a ciprusi kormány ellenőrzése alá tartozó területen kell 

telepíteni. 

 

6.2.  Támogatható intézkedések 

 

A WiFi4EU kezdeményezés célja olyan intézkedések támogatása, amelyekre érvényesek 

az alábbiak:  

 

1. olyan települések hajtják végre, amelyek kötelesek megtervezni és felügyelni a 

közösségi terekben a beltéri vagy kültéri helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok 

kiépítését, és amelyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy:  

 

a) biztosítják a WiFi4EU-hálózat teljes körű működését a támogatási 

megállapodás 4.2. cikkében említett, az Ügynökség által küldött megerősítő 

üzenet keltétől kezdve három évig;  
b) újrakonfigurálják a WiFi4EU-hálózato(ka)t annak érdekében, hogy az alábbi 

6.2.1. szakaszban meghatározott követelményeknek teljes mértékben 

megfelelve összekapcsolja azt/őket a biztonságos hitelesítési és ellenőrzési 

megoldással; A biztonságos hitelesítési és ellenőrzési megoldást várhatóan 

2020-ban vezetik be.   
 

                                                                                                                                                 
 
11 Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai 

Atomenergia-közösségből történő kilépésérőlhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
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 2. nagy sebességű, magas színvonalú internetes felhasználói élményt lehetővé tevő 

szélessávú internetkapcsolatra épülnek, amely 

 

a) ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes, könnyen hozzáférhető, és a 

legújabb és legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza, amelyek képesek nagy 

sebességű internetkapcsolatot biztosítani a felhasználóknak;  
b) támogatja az olyan innovatív digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, 

mint a digitális szolgáltatási infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív 

digitális szolgáltatások;  
c) a hozzáférhetőség érdekében legalább a tagállam megfelelő nyelvein, és a 

lehetséges mértékben az EU egyéb hivatalos nyelvein is biztosítja a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést; 
d) elérhető a helyi közélet központjaiban, ezen belül a helyi közösségek 

közéletében a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken; 
 
3. a Bizottság által meghatározott közös képi azonosítót használják (lásd a lenti 

11. szakaszt); 

 

4. vállalják, hogy az alkalmazandó jognak megfelelően adott esetben közbeszerzési 

(vagy azzal egyenértékű) eljárás keretében beszerzik a szükséges berendezéseket 

és a kapcsolódó kiépítési szolgáltatásokat, továbbá wifi hozzáférési pontokat 

létesítenek olyan területeken, ahol még nem létezik hasonló ingyenes wifi-

szolgáltatás. 

 

A WiFi4EU utalványt az alábbi intézkedések valamelyikének finanszírozására kell 

felhasználni: 

a) teljesen új nyilvános wifi-hálózat telepítése; 
b) meglévő nyilvános wifi-hálózat korszerűsítése;  
c) meglévő nyilvános wifi-hálózat lefedettségének növelése. 

 

6.2.1. A WiFi4EU-hálózat(ok) konfigurációjára és az Európai Bizottság ellenőrzési 

megoldásával való összekapcsolására vonatkozó követelmények  

A kedvezményezett az alábbi negyedik bekezdésre is figyelemmel biztosítja, hogy a 

WiFi4EU-utalványból finanszírozott hozzáférési pontok csak a WiFi4EU SSID-t 

használják, és hogy a 6.2.4. szakaszban előírt kötelezettségek maradéktalanul teljesülnek. 

 

A kedvezményezett biztosítja, hogy a WiFi4EU SSID-vel rendelkező WiFi4EU-hálózat 

nyílt hálózat legyen abban az értelemben, hogy a csatlakozáshoz nem igényel semmilyen 

hitelesítési információt (például jelszó használatát). A kedvezményezett biztosítja, hogy a 

felhasználó a WiFi4EU SSID-vel rendelkező WiFi4EU-hálózathoz való csatlakozáskor 

először egy HTTPS fogadóportálra jut, ahol az internethez való csatlakozás 

engedélyezése történik. 

 

Hacsak az uniós joggal összhangban a nemzeti jog nem rendelkezik erről, az internetre 

nyílt WiFi4EU SSID-n keresztül történő csatlakozáshoz nem követelhető meg a 

fogadóportálon való regisztráció vagy hitelesítés, és azt a fogadóportálon egyetlen 

kattintással meg kell tudni valósítani.  

 

A 6.2.1.2. szakaszban említett megfelelően biztonságos kapcsolat esetén a 

kedvezményezett számára az I. szakasz kezdetétől fogva megengedett egy kiegészítő 
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SSID használata saját felelősségére. A kedvezményezett számára akkor engedélyezett 

egy kiegészítő SSID használata, ha az a kedvezményezett belső használatára 

korlátozódik, és nem hat ki számottevően a nyilvánosságnak biztosított szolgáltatás 

színvonalára. A kedvezményezettnek mindkét esetben megfelelő módon meg kell 

különböztetnie a szóban forgó SSID-ket a nyílt WiFi4EU SSID-től, és gondoskodnia kell 

arról, hogy a 6.2.3. és 6.2.4. szakaszban meghatározott követelmények maradéktalanul 

teljesüljenek. 

 

A WiFi4EU-utalvány által nem finanszírozott hozzáférési pontok esetében a 

kedvezményezett használhatja a WiFi4EU SSID-t (egyetlen SSID-ként vagy egy 

meglévő helyi SSID mellett). A kedvezményezett biztosítja, hogy az itt, valamint a 6.2.3. 

és 6.2.4. szakaszban előírt kötelezettségek legalább a WiFi4EU SSID-hez csatlakozó 

végfelhasználók esetében maradéktalanul teljesülnek. 

 

Az Európai Bizottság ellenőrzési megoldásához való csatlakozást kétszakaszos 

megközelítéssel kell végrehajtani. 

 

6.2.1.1. I. szakasz 

A felhasználók regisztrálása, hitelesítése, engedélyezése és nyilvántartása az 

egyes kedvezményezettek felelőssége az uniós és a nemzeti jognak megfelelően.  

A kedvezményezettnek biztosítania kell a WiFi4EU SSID-n belüli fogadóportálra 

vonatkozó alábbi követelményeknek való megfelelést: 

 A WiFi4EU SSID-vel rendelkező WiFi4EU-hálózat a felhasználói interfész 

céljára HTTPS fogadóportált használ;  

 Ahhoz, hogy a fogadóportál újrakapcsolódáskor ne jelenjen meg újra, 

bizonyos időtartamon belül lehetővé kell tennie a korábban már csatlakozott 

felhasználók automatikus felismerését. Ez az időtartam minden nap 00:00 

órakor automatikusan újrakezdődik, illetve legfeljebb 12 óra hosszúságú; 

 A HTTPS fogadóportálhoz kapcsolódó domain-név klasszikus (nem IDN) 

domain-név, amely a-tól z-ig terjedő betűkből, 0-tól 9-ig terjedő 

számjegyekből és kötőjelből (-) állhat;  

 Képi azonosító: a captive portál tartalmazza a WiFi4EU képi azonosítót12;  

 A fogadóportál beágyazott nyomonkövetési kódrészt (snippet) alkalmaz 

annak érdekében, hogy az Ügynökség távolról ellenőrizni tudja a WiFi4EU-

hálózatot.  
 

A kódrész telepítési útmutatója a következő linken érhető el: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. A 

kódrész nem gyűjt személyes adatokat. Funkciója a WiFi4EU-hálózathoz 

csatlakozó felhasználók számának nyomon követése, a WiFi4EU képi 

azonosítójának betöltése és megfelelő megjelenítésének ellenőrzése; 

 

A fogadóportálon szerepelnie kell egy felelősségi nyilatkozatnak, amely 

egyértelműen tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy a WiFi4EU nyilvános nyílt 

                                                 
12 Lásd: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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hálózat. A felelősségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a hasonló hálózatokon 

keresztül történő internetcsatlakozás nyújtásakor szokásos elővigyázatossági 

ajánlásokat is. 

 

A kedvezményezett ugyanazon utalvány felhasználásával létrehozhat több 

WiFi4EU-hálózatot is, amelyek mindegyike eltérő domain-névvel és 

fogadóportállal rendelkezik. Minden ilyen, ugyanazon utalvány által 

finanszírozott WiFi4EU-hálózatra vonatkozik a támogatási megállapodás I. 

mellékletének 9. cikke szerinti azon kötelezettség, amely szerint a WiFi4EU-

hálózatot az Ügynökség általi ellenőrzést követő 3 éven keresztül fenn kell 

tartani. 

 

Az I. szakasz addig alkalmazandó, amíg a kedvezményezett értesítést nem kap 

arról, hogy a II. szakasz működésbe lépett. Az értesítés után a kedvezményezett – 

a támogatási megállapodás 9. cikkének megfelelően – az értesítésben foglaltak 

szerint és az abban megjelölt határidőn belül köteles hálózati konfigurációját a 

6.2.1. szakaszban meghatározott követelményekhez igazítani. 

 

6.2.1.2.  II. szakasz 

Egy későbbi szakaszban a biztonságos hitelesítési és ellenőrzési rendszert uniós 

szinten hozzák létre, és az a későbbiek során integrált architektúrává fejlődhet.  

Amint a támogatási megállapodás I. mellékletének 9. cikke értelmében 

működőképes a biztonságos hitelesítési és ellenőrzési megoldás, a 

kedvezményezett a WiFi4EU hálózat(ok) konfigurációját úgy módosítja, hogy 

ehhez a rendszerhez kapcsolódjon. Az újrakonfigurálás magában foglalja a nyílt 

WiFi4EU SSID-nek a fogadóportál használata melletti fenntartását, egy újabb 

WiFi4EU SSID hozzáadását kapcsolat biztonságossága érdekében (ez történhet 

akár úgy, hogy a meglévő helyi biztonságos rendszert felváltja a közössel, akár 

úgy, hogy a közöset hozzáadja harmadik SSID-ként), továbbá annak biztosítását, 

hogy a megoldás révén a hozzáférési pont szintjén ellenőrizhető legyen a 

WiFi4EU-hálózat.  

A felhasználóknak a nyílt WiFi4EU SSID-hez, valamint a biztonságos 

csatlakozást szolgáló helyi SSID-hez – ha van ilyen – kapcsolódó regisztrációja 

és hitelesítése, valamint a felhasználók valamennyi SSID-hez kapcsolódó 

engedélyezése és nyilvántartása az uniós és a nemzeti jognak megfelelően 

továbbra is az egyes kedvezményezettek felelőssége. 

 

6.2.2. A WiFi4EU-hálózat(ok) wifi-berendezéseire vonatkozó műszaki követelmények 

A kedvezményezett az utalvány helyi piaci értékét tükröző mennyiségben telepít 

hozzáférési pontokat. Azonban legalább a következő mennyiséget kell telepíteni a beltéri 

és kültéri hozzáférési pontok kombinációjától függően: 

 

A kültéri hozzáférési pontok 

minimális száma 

A beltéri hozzáférési pontok 

minimális száma 

10 0 

9 2 

8 3 
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7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

A kedvezményezett biztosítja, hogy minden egyes hozzáférési pont: 

 

 támogatja a párhuzamos kétsávos (2,4Ghz–5Ghz) használatot; 

 5 évnél hosszabb támogatási ciklussal rendelkezik; 

 meghibásodások közötti átlagos időtartama (MTBF) legalább 5 év; 

 az egyes WiFi4EU-hálózatok szintjén külön erre a célra szolgáló, központosított 

irányítási ponttal rendelkezik;  

 támogatja az IEEE 802.1x szabványt; 

 megfelel az IEEE 802.11ac Wave I szabványnak; 

 támogatja az IEEE 802.11r szabványt; 

 támogatja az IEEE 802.11k szabványt; 

 támogatja az IEEE 802.11v szabványt;  

 képes legalább 50 egyidejű felhasználó kezelésére a teljesítmény romlása nélkül; 

 legalább 2x2 MIMO-val (multiple input, multiple output) rendelkezik; 

 megfelel a Hotspot 2.0 szabványnak (Passpoint Wi-Fi Alliance hitelesítő program). 

 

6.2.3. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelmények 

Annak biztosítása érdekében, hogy a támogatásban részesülő WiFi4EU-hálózat kiváló 

minőségű felhasználói élményt tudjon nyújtani, a kedvezményezettnek az adott terület 

piacán rendelkezésre álló leggyorsabbal egyenértékű, de legalább 30 Mbps letöltési 

sebességű internetkapcsolatra kell előfizetnie. A kedvezményezettnek biztosítania kell 

továbbá, hogy ez a felhordósebesség legalább egyenértékű legyen azzal, amit a 

kedvezményezett adott esetben a belső internetkapcsolat-igényei kielégítésére használ.  

6.2.4. A díjakkal, a reklámozással és az adatfelhasználással kapcsolatos kötelezettségek  

1. A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a WiFi4EU-hálózathoz való 

végfelhasználói hozzáférés ingyenes legyen, ami akkor teljesül, ha azt közvetlen kifizetés 

vagy más típusú ellentételezés – például kereskedelmi reklám vagy a személyes adatok 

üzleti célú felhasználása – formájában biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják. 

2. A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői megkülönböztetésmentes módon nyújtsák a végfelhasználói hozzáférést, az 

uniós jog vagy az uniós jognak megfelelő nemzeti jog által előírt korlátozások sérelme 

nélkül, biztosítva a hálózat zökkenőmentes működését, valamint különösen a 

csúcsidőszakokban a kapacitás méltányos felosztását a felhasználók között. 

3. Statisztikai és analitikai célokból történő adatkezelés rendszeresen végezhető a 

hálózatok működésének elősegítése, ellenőrzése vagy javítása érdekében. E célból a 

személyes adatok tárolása vagy kezelése során azokat minden esetben anonimizálni kell a 

vonatkozó szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően. 
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6.3. Kizárási kritériumok 

 

A költségvetési rendelet13 136. cikkében meghatározott helyzetek valamelyikében lévő 

pályázók kizárásra kerülnek a pályázati felhívásban való részvételből. Ezzel kapcsolatban 

a pályázóknak a WiFi4EU portálon keresztül nyilatkozatot kell aláírniuk. A portálon 

továbbá megtalálható lesz a költségvetési rendelet 136. cikkében meghatározott, kizárást 

jelentő helyzetek listájára mutató link.  

 

 

7. A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS14 

 

Az utalványok kiosztása a pályázatok sikeres benyújtásának sorrendjében történik, a 

WiFi4EU portálon rögzített elektronikus időbélyegzője szerint. Az időbélyegzőt a 

beadvány központi szerver általi kézhezvételének közép-európai (nyári) idő (CE (S) T) 

(brüsszeli idő) szerinti időpontja határozza meg.  

 

Emellett a finanszírozás kiegyensúlyozott földrajzi elosztásának biztosítása érdekében a 

pályázati felhívás keretében tagállamonként és EGT-országonként (Izland és Norvégia) 

legalább 15 utalvány kiosztására kerül sor, feltéve, hogy ezen országokból elegendő 

pályázat érkezik. 

 

Utalványok a rendelkezésre álló költségvetés erejéig adhatók (azaz egy ország sem 

kaphat több utalványt, mint amit a költségvetési keret lehetővé tesz).  

A Bizottság résztvevő tagállamonként korlátozott számú támogatható pályázatból álló 

tartaléklistát állíthat össze és foglalhat bele kiválasztásról hozott döntésébe. Amennyiben 

a kiválasztásról hozott döntés közzététele után még rendelkezésre álló források 

függvényében a tartaléklistáról lehet pályázatokat kiválasztani. A fent említett 

kritériumok alkalmazandók a pályázatok tartaléklistáról történő kiválasztására. A 

tartaléklista csak erre a pályázati felhívásra lesz érvényes, és az arról kiválasztott 

pályázók eseti alapon értesítik.  

 

8. AZ UNIÓS JOGNAK VALÓ MEGFELELÉS 

 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendelet 23. cikkével összhangban 

kizárólag azon intézkedések finanszírozhatók, amelyek megfelelnek az uniós jognak.  

 

9. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

 

9.1.  A támogatás formája 

 

A vissza nem térítendő támogatás egyszeri egyösszegű átalány 15 000 EUR értékben. Az 

egyszeri egyösszegű átalány akkor fizethető ki, ha a pályázó a teljes fellépést 

megfelelően végrehajtotta. 

                                                 
13Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 

1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat 

módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről, lásd https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32018R1046 
14 Lásd a 2019–2020. évi munkaprogram 3. mellékletét. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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9.2.  Kifizetések 

 

A támogatási megállapodás feltételei szerint az utalvány kifizetése a wifi-telepítő 

vállalkozás részére történik, amint a támogatási megállapodással összhangban 

megerősítik, hogy a hálózat működőképes. A kifizetést a lehető leghamarabb, de 

legfeljebb 60 napon belül, a wifi-telepítő vállalkozás által a WiFi4EU portálon megadott 

bankszámlára kell teljesíteni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a wifi-telepítő 

vállalkozásnak fel kell töltenie egy érvényes és olvasható bankszámlakivonatot vagy 

azzal egyenértékű dokumentumot a WiFi4EU portálra. 

 

Amennyiben a kedvezményezett 

 

a) nem teljesíti a wifi-hálózat három éven keresztül történő fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét,  
b) nem konfigurálja újra WiFi4EU-hálózatát/hálózatait annak érdekében, hogy – a 

6.2.1. szakaszban meghatározott követelmények maradéktalan teljesítésével – 

összekapcsolja az(oka)t a biztonságos hitelesítési és ellenőrzési megoldással, 

az azt vonhatja maga után, hogy a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie az utalványt. 

  

Az Ügynökség nem avatkozik be a kedvezményezett és a wifi-telepítő vállalkozás 

szerződéses viszonyába. 

 

9.3. Egyéb pénzügyi megfontolások 

 

9.3.1.  A támogatások halmozásának tilalma 

 

Egy tevékenység csak egy támogatást kaphat az EU költségvetéséből. Az uniós 

költségvetésből semmilyen körülmények között nem finanszírozható kétszer ugyanaz a 

költség. 

  

9.3.2. A visszamenőleges hatály tilalma 

A támogatási megállapodás hatálybalépése előtt már befejezett intézkedésekre 

visszamenőlegesen nem nyújtható támogatás. 

 

 

10. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Az INEA felkéri a sikeres települést, hogy írjon alá támogatási megállapodást, amely az 

összegeket euróban tartalmazza és részletezi a finanszírozási feltételeket. Az 

adminisztratív eljárás hatékonysága érdekében az önkormányzatoknak célszerű e felkérés 

beérkezésétől számított hét napon belül aláírniuk a támogatási megállapodást. Ha a 

támogatási megállapodást egy hónap elteltével sem írják alá, a megállapodás aláírására 

irányuló eljárás törölhető, az ajánlat pedig felkínálható a tartaléklistán szereplő valamely 

másik településnek. Az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre álló szabványos 

támogatásimegállapodás-minta15  nem módosítható. 

                                                 
15A támogatási megállapodás mintája elérhető a pályázati felhívás honlapján:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Tanácsos a törvényes képviselőnek (polgármester/az önkormányzat vezetője) aláírnia a 

támogatási megállapodást. Amennyiben viszont a törvényes képviselő egy másik 

személyt („felhatalmazott személy”) kíván megbízni a támogatási megállapodás 

aláírásával, legkésőbb a támogatási megállapodás aláírása előtt a következő kiegészítő 

dokumentumokat kell feltölteni a WiFi4EU portálra:   

 

1. Felhatalmazás formanyomtatvány16 – a WiFi4EU portálon említett „3. 

dokumentum”   

2. A felhatalmazott személy személyazonosító igazolványa/útlevele – a WiFi4EU 

portálon említett „4. dokumentum”  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhatalmazott személy csak akkor írhatja alá a 

támogatási megállapodást, ha e célból saját EU Login-fiókot17 hozott létre.  

 

 

11.  NYILVÁNOSSÁG 
 

A WiFi4EU kezdeményezés tekintetében a kedvezményezettek által a népszerűsítési 

intézkedések során használandó képi azonosítóra vonatkozó szabályok az INEA 

weboldal WiFi4EU oldalán találhatók: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

 

12.  A PÁLYÁZÓK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS A BENYÚJTÁSI ELJÁRÁS  

 

12.1.  A pályázók tájékoztatása 

 

Az e pályázati felhívással kapcsolatos gyakorlati információk (azaz a támogatási 

megállapodás mintája, a 2019–2020. évi munkaprogram) elérhetők az INEA honlapján 

található WiFi4EU oldalon: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. 

 

A pályázóknak ajánljuk, hogy a jelentkezési határidő lejártáig rendszeresen látogassanak 

el erre a webhelyre, valamint az INEA Twitter-csatornájára (@inea_eu). 

 

Az e pályázati felhívással kapcsolatos valamennyi kérdést a WiFi4EU portálon18 

keresztül elérhető pályázati ügyfélszolgálathoz kell intézni, melynek kapcsolattartási 

adatai a portál minden lapjának alján megtalálhatóak. Az ügyfélszolgálat közvetlenül arra 

az e-mail-címre küldi meg a választ, amelyikről a kérdést kapta.  

 

A visszatérő kérdések alapján adott válaszok a digitális egységes piac 

honlapján19elérhető gyakran feltett kérdések között és a pályázati felhívás honlapján is 

közzétehetők.   

 

                                                 
16A formanyomtatvány itt érhető el:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
17Az EU Login-fiók létrehozásáról további információk a következő webhelyen 

találhatók:https://webgate.ec.europa.eu/cas 
18 Lásd: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-ingyenes-wifi-hozzaferes-az-europaiak-szamara?lang=hu 
19 Lásd: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gyakran-feltett-kerdesek?lang=hu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-ingyenes-wifi-hozzaferes-az-europaiak-szamara?lang=hu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gyakran-feltett-kerdesek?lang=hu
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12.2.  Benyújtási eljárás 

 

A pályázatokat csak elektronikus úton lehet benyújtani, amihez a település WiFi4EU 

portálon történő regisztrációjához használt EU Login-fiókon keresztül fel kell tölteni a 

portálra az előírt igazoló dokumentumokat. Ezen túlmenően a pályázatokat a felhívás 

megnyitásának időpontja után kell benyújtani, vagyis 2020. június 3. közép-európai 

nyári idő (brüsszeli idő) szerint 13:00:00 óra után. A jelentkezés határideje: 2020. 

2020. június 4.  közép-európai nyári idő (brüsszeli idő) szerint 17:00:00 óra. A 

pályázatok az EU valamennyi hivatalos nyelvén elkészíthetők.  

 

A kérelmező a kérelem benyújtására bármikor rákattinthat. Azonban a pályázati felhívás 

központi szerveróra szerinti hivatalos megnyitása előtt tett minden kísérlet automatikusan 

elutasításra kerül. A kérelmező azonnal értesítést kap erről, és később újra próbálkozhat. 

A kérelmező tájékoztatást kap arról, hogy a pályázatot a felhívás megnyitása után 

sikeresen benyújtotta. 

 

Az előírt igazoló dokumentumok benyújtására vonatkozóan lásd még a fenti 6. szakaszt.  

 

A pályázók egyenként, kellő időben tájékoztatást kapnak a kiválasztási eljárás 

eredményéről.  

  

 

13. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

 

A pályázati felhívásra történő jelentkezés bizonyos személyes adatoknak (például név és 

cím) a WiFi4EU portálon keresztül történő rögzítésével és kezelésével jár. Ezen adatok 

kezelése az alkalmazandó jogszabályokban foglaltak szerint történik.  

 

Eltérő rendelkezés hiányában a kérdések és a kért személyes adatok kezelésére kizárólag 

az utalványoknak a pályázati felhívás szerinti odaítélése céljából, sikeres pályázatok 

esetén pedig a támogatás kezelése céljából kerül sor. A pályázatban szereplő személyes 

adatok (név, vezetéknév, e-mail-cím, az érintett szervezetbeli beosztása, személyi 

igazolvány-/útlevéladatok) kezelése az (EU) 2018/1725 rendeletben20 meghatározott 

keretek között és a szükséges ismeret elve alapján történik. 

 

Az egyetlen adatkezelő a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok 

Főigazgatósága (DG CONNECT). 

 

A pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletek elérhetők a WiFi4EU 

portálon található adatvédelmi nyilatkozatban. 

 

A Bizottság felveheti a személyes adatokat a korai felismerési és kizárási rendszerbe, 

amennyiben a kedvezményezett az (EU, Euratom) 2018/1046 költségvetési rendelet21 

136. és 141. cikkében említett helyzetek valamelyikében van. További információkért 

lásd a WiFi4EU adatvédelmi nyilatkozatát. https://ec.europa.eu/digital-single-

market/news-redirect/624124.  

 

                                                 
20 Lásd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
21 Lásd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046

