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ÁTTEKINTÉS 

Ebben a dokumentumban útmutatást nyújtunk a wifitelepítő vállalkozásoknak a telepítési jelentés 

elkészítéséhez és benyújtásához. A telepítési jelentés benyújtásával a wifitelepítő vállalkozás kijelenti, 

hogy a telepítést befejezte, és a kiépített hozzáférési pont megfelel a WiFi4EU támogatási megállapodás 

I. mellékletében meghatározott követelményeknek. 

A telepítési jelentés tartalmazza a WiFi4EU-hálózat(ok)ra és az egyes hozzáférési pontokra vonatkozó 

összes műszaki információt. A telepítési jelentést a wifitelepítő vállalkozásnak kell elkészítenie és 

benyújtania a WiFi4EU-portálon, majd azt a WiFi4EU-utalványban részesülő települési önkormányzat 

hagyja jóvá. A telepítési jelentés benyújtása és jóváhagyása az utalvány kifizetésének egyik előfeltétele. 

 

MUNKAFOLYAMAT 

1. A wifitelepítő vállalkozás benyújtja a telepítési jelentést a WiFi4EU-portálon. A település e-

mailben értesítést kap, hogy a telepítési jelentés elkészült és jóváhagyásra vár a WiFi4EU-

portálon. 

2. A településnek jóvá kell hagynia a telepítési jelentést a portál felületén, azaz meg kell erősítenie, 

hogy az összes megadott hozzáférési pont valóban létezik és a feltüntetett GPS-koordinátáknak 

megfelelően van elhelyezve. 

3. Miután a település jóváhagyta a telepítési jelentést, az INEA 60 napon belül: 

 ellenőrzi, hogy a telepítés megfelel-e a támogatási megállapodás 4.2. cikkében foglaltaknak 

(azaz működik-e a hálózat, fel van-e tüntetve helyesen a WiFi4EU-logó stb.); 

 teljesíti a kifizetést. A támogatási megállapodás követelményeinek való meg nem felelés 

esetén a kifizetés mindaddig fel lesz függesztve, amíg nem teljesülnek maradéktalanul a 

követelmények. 
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A TELEPÍTÉSI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA 

A TELEPÍTÉSI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE 

A telepítési jelentés tartalmazza a WiFi4EU-hálózat(ok)ra és az egyes hozzáférési pontokra vonatkozó 

összes műszaki információt. Egy bejelentett hálózat az internetszolgáltatótól és a hozzáférési pont IP-

címétől függetlenül az összes hozzáférési pontot magában foglalhatja.  

Bár a wifitelepítő vállalkozás kiépíthet több hálózatot és feloszthatja a hozzáférési pontok minimális 

számát a különböző hálózatok között, a következő okok miatt erősen ajánlott a lehető legkevesebb 

hálózatot kiépíteni: 

a) Azok a hálózatok, amelyek kisszámú hozzáférési pontot foglalnak magukban, általában 

csak nagyon kevés csatlakozást fogadnak hetente, ezért a WiFi4EU távellenőrzési rendszere 

automatikus figyelmeztető értesítést küld. 

b) Mindegyik WiFi4EU-hálózathoz külön hitelesítési portált kell létrehozni, ami növeli az 

általános üzemeltetési és fenntartási költségeket. 

Mindazonáltal egy település számára hasznos lehet több hálózatot kiépíteni (azaz a hozzáférési pontok 

minimális számát több hálózat között felosztani), ha elengedhetetlennek tartja, hogy digitális 

szolgáltatásait külön kezdőlapokon (hitelesítési portálokon) népszerűsítsék. A település rendelkezhet 

például két hálózattal, melyek közül az egyik a városházán vagy egyéb, a helyi polgároknak e-kormányzati 

szolgáltatásokat nyújtó középületekben biztosít hozzáférési pontokat, a másik pedig az idegenforgalmi 

irodában, kulturális helyszíneken, elsősorban a külső látogatóknak kínál ingyenes internet-hozzáférést. 

 

ELJÁRÁS 

A wifitelepítő vállalkozás a hálózati adatokat a Wifi4EU-portálon, a „My installation” (Saját telepítés) 

lapon tudja rögzíteni. 

Amint az IBAN-kód hozzá lett rendelve a településhez, elérhetővé válik az „Installation report” (Telepítési 

jelentés) gomb. Kattintson az „Installation report” (Telepítési jelentés) gombra, és hozzon létre új 

hálózatot: 
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Alapértelmezett helyzetben válassza a „Configuration according to Grant Agreement” (Támogatási 

megállapodás szerinti konfiguráció) opciót. Csak akkor válassza a “Configuration according to 

Administrative Agreement with # ITALIA” (Az # ITALIA-val kötött igazgatási megállapodás szerinti 

konfiguráció) opciót, ha a hálózat már működik a „wifi.italia.it” SSID-vel, amelyet külön megállapodás 

szabályoz: 

 

 

Ha az # ITALIA-val kötött igazgatási megállapodás szerinti konfigurációt választja, csak egy wifihálózatot 

tud létrehozni és rögzíteni a portálon, és minden hozzáférési pontot ehhez a hálózathoz kell 

csatlakoztatnia: 

 

 

Kattintson az „Add WiFi4EU network” (WiFi4EU-hálózat hozzáadása) gombra: 
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Adja meg a kötelező adatokat: 

 

 

Adja meg a WiFi4EU splash oldalának URL-címét a „URL of the captive portal” (A hitelesítési portál URL-

címe) mezőben. Figyelem: ez azt a weboldalt jelenti, ahol a hitelesítési portál található, nem pedig azt, 

ahová a felhasználót bejelentkezés után átirányítják. 

 

 

A hitelesítési portál URL-címe csak klasszikus tartománynevekből állhat (nemzetközi tartománynevek 

[IDN] nem lehetnek benne), melyek a következő karaktereket tartalmazhatják: 

– betűk a-tól z-ig, 

– számjegyek 0-tól 9-ig, 

– kötőjel (-), 

– kettőspont (:), 

– pont (.), 

– perjel (/). 

Az URL-cím nem kezdődhet és nem végződhet kötőjellel, kettősponttal, ponttal vagy perjellel. Az URL-cím 

nem lehet hosszabb 255 karakternél.  

Az „IP address / Range” (IP-cím/Tartomány) mezőben adja meg a telepítési helyszín hitelesítési 

portáljának IP-címét vagy IP-címtartományát. Az IP-tartomány kiterjedésére vonatkozóan nincsenek 
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korlátozások. A WiFi4EU-portálon az IP-tartományt osztály nélküli tartományközi útválasztás (CIDR) 

formátumban kell rögzíteni. 

Új WiFi4EU-hálózat hozzáadása után a wifitelepítő vállalkozás megtekintheti a hálózat adatait a „View” 

(Megtekintés) gomb segítségével, vagy a „Go to list” (A lista megtekintése) gombra kattintva 

hozzáadhatja a megfelelő hozzáférési pontokat a hálózathoz: 

 

 

A hálózat univerzális egyedi azonosítójáért (UUID) kattintson a „View” (Megtekintés) gombra. Használja a 

hálózat univerzális egyedi azonosítóját a hitelesítési portál JavaScript kódrészének (snippet) 

parametrizálására: 
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Kattintson a „Go to list” (A lista megtekintése) gombra: 

 

 

Az „Access Point list” (Hozzáférési pontok listája) oldalon a WiFi4EU-hálózaton belül létrehozott összes 

hozzáférési pont látható: 
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Az egyes hozzáférési pontok rögzítéséhez kattintson a „Add access point” (Hozzáférési pont hozzáadása) 

gombra: 

 

 

Amikor a WiFi4EU-hálózat új hozzáférési ponttal egészül ki, a pontra vonatkozóan a fentieknek 

megfelelően a következő adatokat kell feltüntetni: 

a) helyszín típusa, 

b) helyszín megnevezése, 

c) földrajzi szélesség és hosszúság, 

d) az eszköz típusa, 

e) az eszköz márkája, 

f) az eszköz modellje, 

g) az eszköz sorozatszáma, 

h) MAC-cím: 2,4 GHz, 

i) MAC-cím: 5,0 GHz.  

A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es MAC-címnek egymástól különbözőnek kell lennie. Lehet, hogy a hozzáférési 

ponton egyetlen MAC-cím van megjelenítve (azaz az elsődleges interfész címe), valójában azonban a 

hozzáférési pont több MAC-címmel rendelkezik, amelyek az egyes hálózati interfészeknek felel meg. 

Kérjük, szerezze be eladójától a következő adatokat: 
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Rögzítse a hálózat összes hozzáférési pontját: 

 

 

 



 

11 

 

A felhívás szövegének 6.2.2. szakaszában és a támogatási megállapodás I. mellékletének I.2. pontjában 

foglaltak szerint a hozzáférési pontok minimális száma a következő: 
 

A kültéri hozzáférési pontok minimális száma A beltéri AP-k minimális száma 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

 

Ha a hozzáférési pontok száma és típusa nem elegendő, telepítsen és rögzítsen további hozzáférési 

pontokat. 
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A TELEPÍTÉSI JELENTÉS BENYÚJTÁSA 

Miután rögzített annyi hozzáférési pontot, amennyi minimálisan elő van írva, aktívvá válik a „Submit 

Installation Report” (Telepítési jelentés benyújtása) gomb. A „Submit Installation Report” (Telepítési 

jelentés benyújtása) gombra kattintva Ön megerősíti, hogy az adott település összes WiFi4EU-hálózata 

elkészült és megfelel a támogatási megállapodásban meghatározott műszaki követelményeknek: 

 

 

Miután egy település kiválasztotta a wifitelepítő vállalkozást, ez utóbbinak a Wifi4EU-portál „My 

registration” (Saját regisztrációim) oldalának „Bank account” (Bankszámla) rovatában meg kell adnia 

annak a bankszámlának az adatait, amelyre a kifizetést kéri. A megfelelő igazoló dokumentumokat is fel 

kell tölteni. 

Az adatok rögzítése után a Bizottság munkatársai több lépésben ellenőrzik a banki adatok és a 

dokumentumok hitelességét. Ha minden ellenőrzésen megfelelt, a wifitelepítő vállalkozást e-mailben 

értesítik a sikeres hitelesítésről.   

Ha a hitelesítési eljáráshoz további adatokra van szükség, szintén e-mailben veszik fel a kapcsolatot a 

wifitelepítő vállalkozással. Az eljárás lépéseit a vállalkozás a WiFi4EU-portál „My registration” (Saját 

regisztrációim) oldalán is nyomon követheti. 

Ha a wifitelepítő vállalkozás bankszámlaadatait a Bizottság nem hitelesíti a fent leírtak szerint, a 

wifitelepítő vállalkozás nem tudja benyújtani a telepítési jelentést. Ebben az esetben a telepítési jelentés 

benyújtásakor értesítés jelenik meg a képernyőn, az eljárás nem folytatódik, és a jelentés nem lesz 

elküldve a településnek. 
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Miután a wifitelepítő vállalkozás benyújtotta a telepítési jelentést, a WiFi4EU-portál e-mailben 

automatikusan értesíti erről az önkormányzatot, és felkéri, hogy ellenőrizze a wifitelepítő vállalkozás által 

megadott adatokat, és erősítse meg, hogy a hálózat telepítése befejeződött és megfelel a támogatási 

megállapodás I. mellékletében meghatározott követelményeknek. 

A TELEPÍTÉSI JELENTÉS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALI JÓVÁHAGYÁSA – 

FELÜLVIZSGÁLAT KÉRÉSE 

A TELEPÍTÉSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA 

A település általi jóváhagyást követően a telepítési jelentést már nem lehet szerkeszteni és módosítani. 

A jóváhagyott telepítési jelentést ezután megkapják a WiFi4EU munkatársai, akik megkezdik a 

megfelelőségi ellenőrzéseket. Ha az ellenőrzések szerint minden szabályos, a Bizottság 60 napon belül 

kifizeti az utalványt. Ellenkező esetben a Bizottság értesíti a települést a WiFi4EU-hálózattal kapcsolatos 

esetleges műszaki problémákról. 

A „Confirm network installation” (Hálózat telepítésének megerősítése) gomb akkor válik elérhetővé, 

amikor a wifitelepítő vállalkozás benyújtotta a telepítési jelentést: 
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A telepítési jelentés jóváhagyása után a wifitelepítő vállalkozás értesítést kap a telepítés megerősítéséről, 

és az adott településhez tartozó „My voucher” (Saját utalvány) oldal ennek megfelelően frissül: 

 

 

FELÜLVIZSGÁLAT KÉRÉSE 

A település elutasíthatja a telepítési jelentést, és felkérheti a wifitelepítő vállalkozást, hogy vizsgálja azt 

felül. A WiFi4EU-portál erről automatikus e-mailben értesíti a wifitelepítő vállalkozást, az üzenetben 

közölve a település általi elutasítás okát. Ha a település elutasítja a telepítési jelentést, akkor az a 

wifitelepítő vállalkozás számára újból szerkeszthetővé válik, és a vállalkozás módosíthatja, majd ismét 

benyújthatja azt. 

Ha a telepítési jelentést hiba folytán nyújtották be, a wifitelepítő vállalkozás felkérheti a települést, hogy 

utasítsa el a jelentést. Ha a település még nem fogadta el, a telepítési jelentés a „Request Revision” 

(Felülvizsgálat kérése) gombra kattintással visszakerül a wifitelepítő vállalkozáshoz és tovább 

módosítható: 

 

 

Ha a település a „Confirm” (Megerősítés) gombra kattint, a wifitelepítő vállalkozás e-mailben értesítést 

kap a település felülvizsgálati kérelméről: 
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A TELEPÍTÉSI JELENTÉS VÁLTOZÁSAI 

A telepítési jelentésben megadott műszaki információk változhatnak a program során. A wifitelepítő 

vállalkozás nem módosíthatja ezeket az adatokat, miután a település jóváhagyta a telepítési jelentést. 

Jóváhagyott telepítési jelentés módosítása iránti kérésekkel a WiFi4EU munkatársaihoz kell fordulni a 

következő e-mail-címen: INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu. 
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