Módosult a Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati
fejlesztései (belső hálózatok kivételével) című (GINOP-3.4.6-17 kódszámú) felhívás
A Széchenyi 2020 keretében módosult „Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok
kivételével)” című (GINOP-3.4.6-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
Cím
1. oldal

Korábbi szöveg

Új szöveg

Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati
fejlesztései (belső hálózatok kivételével)
Magyarország Kormányának felhívása a Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Program fejlesztésére és működtetésére
kijelölt szolgáltatót, illetve a szolgáltatás biztosításához szükséges
infrastruktúrát biztosító állami tulajdonú szervezeteket célozza a
megfelelő sávszélesség kapacitással ellátatlan köznevelési és
szakképzési intézményeknél nagy sávszélességű hálózati
kapcsolat biztosításának a megvalósítása érdekében.

Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati
fejlesztései
Magyarország Kormányának felhívása a Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Program fejlesztésére és működtetésére
kijelölt szolgáltatót, illetve a szolgáltatás biztosításához szükséges
infrastruktúrát biztosító állami tulajdonú szervezeteket célozza a
megfelelő sávszélesség kapacitással ellátatlan köznevelési és
szakképzési intézményeknél nagy sávszélességű hálózati kapcsolat
biztosításának a megvalósítása érdekében, valamint a digitális
kompetencia fejlesztésén keresztül a minőségi és méltányos
köznevelési rendszer kialakításának érdekében.
hozzájárulnak a minőségi és méltányos köznevelési rendszer
kialakításához, az egész életen át tartó tanulásban való sikeres
részvétel elősegítéséhez valamint a társadalom és a munkaerőpiac
által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához,

1. oldal

1.1

1.1

A projekt kapcsolódik a GINOP-3.4.2-VEKOP-15, a GINOP 3.4.3.VEKOP-15, és a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 projektekhez.

A projekt kapcsolódik a GINOP-3.4.2-VEKOP-15, a GINOP 3.4.3.VEKOP-15, a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 és az EFOP-3.2.4-16
projektekhez.
Az EFOP-3.2.4-16 a köznevelési intézményeknek biztosít belső wifi
hálózatot, addig a jelen felhívás keretében a szakképzési iskolák
számára kell kiépíteni belső vezeték nélküli hálózatot.
A Kormány a digitális oktatás megteremtése érdekében szükséges

3.1.1.1 a)

3.1.2.1

3.4.1.1

iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről
és működtetéséről szóló 1762/2017 (XI.7) Korm. határozatának 1. a)
pontjában elrendelte, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség útján intézkedjen a
Digitális Oktatási Stratégiában célkitűzésként megfogalmazott, a
köznevelés és a szakképzés valamennyi feladat ellátási helye
számára a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű
szupergyors interneteléréshez és az épületen belüli WiFi-hálózat
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításáról.
A köznevelési intézmények esetében a belső WIFI hálózatfejlesztés
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban:
EFOP), mint ágazati Operatív Programból (a továbbiakban: OP)
valósul meg, ugyanakkor a szakképzési intézmények fejlesztésére
nem áll rendelkezésre forrás az EFOP-ban. A Nemzetgazdasági
Minisztérium fenntartásában lévő 44 szakképzési centrumból
(összesen 380 tagintézmény) a konvergencia régióban 36
szakképzési centrum működik, amely kb. 190 ezer tanulót lát el. A
Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában 47 agrár szakképző
intézmény és 63 feladat ellátási hely van.
Tekintettel arra, hogy a szakképző intézmények több mint 87%-a
esetében a GINOP tekinthető az ágazati OP-nek (6. prioritás) és a
GINOP 3. prioritás 4. intézkedése célozza szélessávú
hálózatfejlesztések megvalósítását, ezért a fejlesztések GINOP3.4.6-17 kiemelt projektben valósulnak meg.
az NGM által fenntartott szakképzési intézmények belső,
elsődlegesen a KIFÜ által üzemeltetett Sulinet hálózat keretein belül
menedzselt WiFi hálózatának kiépítése, ami támogatja az eduroam
szolgáltatást is.
a) Adathálózati fejlesztés, vezeték nélküli internet és
tartozékainak kiépítése az érintett végpontokon; az eszközök
bekapcsolása a Sulinet eduroam szolgáltatásba.
A szakképzési intézményi hálózatfejlesztéssel kapcsolatos elvárás
6) Szélessávú internet szórására alkalmas eszközök (WiFi
Access Pointok és kiegészítőik) kerüljenek beszerzésre és
telepítésre a fejlesztéssel érintett intézményekben. Az

eszközöknek alkalmasnak kell lenniük az alábbi
teljesítményigény kiszolgálására:
 legalább 100 Mbps az 500 fő alatti, és legalább 1
Gbps sávszélesség elérhetőségének biztosítása az
500 fő feletti gyermek-, illetve tanulói létszámú
köznevelési intézményekben a WiFi hálózat felől az
intézmény hálózati átjáró pontjáig.
7) A kiépítendő WiFi hálózattal szemben elvárás, hogy az
központilag menedzselhető legyen;
8) A szakképzési intézmények tanulólétszámának figyelembe
vételével, valamint a fejlesztés legnagyobb mértékű
pedagógiai hasznosulásának – közösségi tér (különösen
könyvtár és aula), tanári szoba, szaktanterem (elsősorban
természettudományos termekre vonatkozóan), tanterem,
egyéb prioritási sorrendjében - elérésével kerüljön sor a
fejlesztés megvalósítására.
Az MVM NET Zrt. és az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt. által
fejlesztendő hálózat és eszközök kizárólagos állami tulajdonba
kerülnek, és abban maradnak ezen a támogatást igénylők
vagyonkezelési jogának biztosítása mellett.

A fejlesztendő hálózat és eszközök kizárólagos állami tulajdonba
kerülnek, és abban maradnak a támogatást igénylők vagyonkezelési
jogának biztosítása mellett.

A KIFÜ által fejlesztendő hálózat és eszközök a KIFÜ tulajdonába
kerülnek, illetve abban maradnak.

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített
műszaki-szakmai eredményeket szükséges elérni:
Megvalósítandó
szakmai
megnevezése
Az eredmény leírása

műszaki- Intézményi hálózatfejlesztéssel
eredmény érintett feladatellátási helyek Sávszélesség
Azon nevelési-oktatási feladatot
ellátó, a projekt befejezésekor
működő státuszú köznevelési és
szakképzési intézmények aránya,
amelyekben a DOS elvárásainak

megfelelő sávszélesség bővítése
megtörtént.
Amennyiben
a
fejlesztés
megkezdése előtt is elérhető volt
az intézményen belül az elvárt
sávszélesség, akkor kerülhet
beszámításra
a
mutató
célértékébe, ha a fejlesztés
eredményeképp az eredetinél
magasabb
minőség
kerül
kiépítésre
A
tulajdonság 90
számszerűsíthető célértéke
A
tulajdonság %
számszerűsíthető célértékének
mértékegysége
Igazolás módja

Megvalósítandó
szakmai

Üzembe
helyezés
igazolása:
átadás-átvételi
és
üzembe
helyezési jegyzőkönyvek, projekt
zárójelentés.
A célérték elérésének igazolása:
projektgazda
hálózatmenedzsment rendszere
által mért kapacitás adott
intézmények esetében.

műszaki- Intézményi hálózatfejlesztéssel
eredmény érintett feladatellátási helyek –

megnevezése

WiFi lefedettség

Az eredmény leírása

Az NGM által fenntartott, a
projekt befejezésekor működő
státuszú
azon
szakképzési
intézmények aránya, amelyekben
intézményenként a nevelésioktatási
tevékenység
szempontjából hasznos terület
(tanterem, könyvtár, tanári szoba,
közösségi belső terek stb.) 95%-át
meghaladó területi lefedettségű
WiFi-hálózat
kiépítése
megtörtént
a
fejlesztés
eredményeképpen.
Amennyiben
a
fejlesztés
megkezdése előtt is elérhető volt
az intézményen belül WiFihálózat, úgy az intézmény akkor
kerülhet beszámításra a mutató
célértékébe, ha a fejlesztés
eredményeképp az eredetinél
nagyobb lett a WiFi-hálózattal
ellátott terület

A
tulajdonság 90
számszerűsíthető célértéke
A
tulajdonság %
számszerűsíthető célértékének
mértékegysége
Igazolás módja

Üzembe
helyezés
átadás-átvételi
és

igazolása:
üzembe

helyezési jegyzőkönyvek, projekt
zárójelentés.
A célérték elérésének igazolása:
fenntartói
nyilatkozat
bemutatása.
A kapacitásértékesítésből származó bevételt át kell adni az
államnak, vagy azt az üzemeltető kizárólag a fejlesztendő hálózat
üzemeltetésére, karbantartására, továbbá a nem gazdasági
tevékenységei ellátására, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre
fordíthatja.

A kapacitásértékesítésből származó nyereséget át kell adni az
államnak, vagy azt az üzemeltető kizárólag a fejlesztendő hálózat
üzemeltetésére, karbantartására, továbbá a nem gazdasági
tevékenységei ellátására, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre
fordíthatja.
Az indikátorok definíciója:
Állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények részére
létrehozott új csatlakozási pontok száma a kormányzati távközlési
hálózatokon (GINOP output indikátor): azon állami, önkormányzati
vagy ezek által fenntartott intézményi csatlakozási pontok
(végpontok) száma, melyek számára új, vagy továbbfejlesztett
kormányzati hálózati összeköttetés kerül kialakításra (az érintett
intézményekben kiépített hozzáférési pontok száma összesen).
Hálózati végpontokon elérhető átlagos sávszélesség nagysága az
állami/önkormányzati intézményeknél: egy hozzáférési végpontra jutó
átlagos sávszélesség kapacitás aránya. Intézmény számára
biztosított aggregált sávszélesség kapacitás osztva az intézményen
belüli csatlakozási pontok számával.

Állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények részére
létrehozott új csatlakozási pontok száma a kormányzati távközlési
hálózatokon (GINOP output indikátor): a program által elért
kevésbé fejlett régiókban lévő intézmények NTG-hoz való
csatlakoztatása megtörténik.

Állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények részére
létrehozott új csatlakozási pontok száma a kormányzati távközlési
hálózatokon (GINOP output indikátor): a program által elért kevésbé
fejlett régiókban lévő intézmények a felhívás 1.1-es pontjának
megfelelő Sulinet hírközlési hálózattal történő ellátása.

3.7.1

3.7.2

Mutató

Célérték

A DOS-ban meghatározott
1200 db
sávszélességgel rendelkező
köznevelési intézményi
végpontok száma a konstrukció
hatására
A DOS-ban meghatározott
80%
sávszélességgel rendelkező
köznevelési intézmények
aránya a konstrukció hatására
Intézményi végpontokon
100 Mbps és
elérendő sávszélesség DOS1 Gbps
ban meghatározottak alapján
(besorolás függvényében)
A célértékek elérését 2018. december 31-ig kell teljesítenie a
kedvezményezettnek.
5.5.2

5.5.2

f)

Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek

Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási
költség

Mutató

Célérték

A DOS-ban meghatározott
1600 db
sávszélességgel rendelkező
köznevelési és szakképzési
intézményi végpontok száma a
konstrukció hatására
A DOS-ban meghatározott
80%
sávszélességgel rendelkező
köznevelési és szakképzési
intézmények aránya a
konstrukció hatására
Intézményi végpontokon
100 Mbps és
elérendő sávszélesség DOS1 Gbps
ban meghatározottak alapján
(besorolás függvényében)
A célértékek elérését 2019. december 31-ig kell teljesítenie a
kedvezményezettnek.
c)
Eszközbeszerzés költségei
11)
a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IKT eszközök
beszerzése
Főszabály szerint csak új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól
beszerezhető, első üzembe-helyezésű technológiai berendezések,
eszközök beszerzése támogatható;

e) Ingatlan vásárlás költségei
a. Meglévő hálózatok vagy hálózatrészek megvásárlása
(ingatlanvásárlás)
f) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek
a. Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó
kártalanítási költség
b. Értékbecslés költsége
c. Vázrajz készítés költsége

5.5.3

f)
Egyéb szolgáltatási költségek (nem haladhatja meg a
projekt összes elszámolható költségének 1%-át):
1)

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek;.

2)
a fejlesztés tárgyára vonatkozó, az üzembe helyezését
követően felmerülő vagyonbiztosítás költsége;

5.6

g)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

1)
díja;

szakmai műhelymunka céljára használt helységek bérleti

2)
díja);

szakmai műhelymunka céljára használt eszközök bérleti

i)
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszeri oszlop használati díj
a projektre vonatkozóan maximum nettó 670 ezer Ft/km összegig,
az optikai sötétszál használati díja a projektre vonatkozóan
maximum nettó 950 ezer Ft/km összegig számolható el. Továbbá
felhívjuk a figyelmet, ha a lokális keretek között az egyszeri oszlop
használati díj és az optikai sötétszál használati díj nem takarékosan
kerül megállapításra, az szabálytalansági eljárást vonhat maga
után.
j)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kábelépítési költségek nem
haladhatják meg az alábbi maximális nettó árakat:
•
Földkábeles alépítmény, belterületen, kábellel, behúzva
maximum 9,05 millió Ft/km
•
Földkábeles alépítmény, külterületen, kábellel, behúzva
maximum 3,9 millió Ft/km

Egyéb szolgáltatási költségek:
1) hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek;
2) a fejlesztés tárgyára vonatkozó, az üzembe helyezését
követően felmerülő vagyonbiztosítás költsége;
3) a használati jog bejegyzésének ügyvédi díja, hatásági
eljárás költségei, Földhivatali díj.
g) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
1) szakmai műhelymunka céljára használt helységek bérleti
díja;
2) szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja;
3) szakmai műhelymunka céljára használt eszközök bérleti
díja);
4) gépjárműbérlet.
f)

n)
A gépjárműbérleti költségek – a költséghatékonysági
szempontok figyelembe vételével – olyan mértékben számolhatók el,
amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve
amilyen mértékben annak célját szolgálják. Ennek alátámasztása a
kedvezményezett kötelezettsége. A gépjárműbérléssel kapcsolatban
gépjárművenként maximum bruttó 250 000 Ft/hó bérleti díj
számolható el.

•
Saját oszlopsoros építés, kábellel felszerelve maximum
1,85 millió Ft/km).

5.7

Egyéb szolgáltatási költségek

1%

Ingatlan vásárlás költségei
Gépjármű bérleti díja

2%
max. bruttó
250.000 Ft /
hó / gépjármű

