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1. Kinek a javát szolgálja majd a WiFI4EU program? 

A WiFI4EU program célközönségét az uniós lakosok és az Európába látogatók  alkotják, akik az 
Európai Unió közösségi terein, például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a 
könyvtárakban, az egészségügyi központokban ingyenesen hozzáférhetnek a WiFi-hálózathoz. 
A WiFi-hotspotokat – uniós utalvány felhasználásával – az önkormányzatok és a WiFi-telepítő 

vállalkozások telepíthetik. 
 

2. Ki jelentkezhet WiFi4EU-utalványért? 

 A WiFi4EU rendszert az uniós tagállamok és a részt vevő EGT-országok, valamint Norvégia és 
Izland közintézményei vehetik igénybe. Az első pályázati felhívásban csak az önkormányzatok 

(vagy egyenértékű helyi szintű hatóságok) és az önkormányzatok nevében az önkormányzatok 

által létrehozott társulások vehetnek részt. A tagállamokkal egyeztetett, a pályázati felhívásban 
való részvételre jogosult településeket tartalmazó lista a települések, illetve társulások rendelkezésére fog 
állni annak ellenőrzésére, hogy jogosultak-e regisztrálni/pályázni. 
 
Az „önkormányzatok által létrehozott társulások” több önkormányzatot is regisztrálhatnak, de a végleges 
pályázatot a regisztrációban szereplő minden egyes önkormányzat esetében külön-külön be kell nyújtani. 
Az egyes utalványok a kedvezményezett egyetlen önkormányzat nevére vannak kiállítva. 
Minden önkormányzat csupán egy utalványt használhat fel a kezdeményezés teljes időtartama alatt. 
Azok az önkormányzatok, amelyek egy pályázati felhívás keretében utalványhoz jutnak, a többi 
pályázatban már nem vehetnek részt, ugyanakkor azok az önkormányzatok, amelyek pályáztak, de még 
nem kaptak utalványt, részt vehetnek a következő pályázatban. 

3. Hogy pályázhat egy önkormányzat? 

Az önkormányzatok először egy egyszerű regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálhatnak a 
pályázati felhívás közzétételét megelőzően egy erre a célra létrehozott (az Unió összes nyelvén 
elérhető) portálon. A regisztrációhoz az önkormányzatoknak EU Login fiókkal kell rendelkezniük. 

Ezen kívül a WiFi4EU internetes portál a szolgáltatók számára lehetővé teszi, hogy regisztráljanak és 
feltüntessék, hol (mely országban és régióban) tudnak szolgáltatást nyújtani. Így a kedvezményezettek a 
saját közbeszerzéseikhez segítségül megtekinthetik ezt a listát. 
Mindezek után az önkormányzatoknak a pályázati felhívás közzétételét követően – a megfelelő gombra 
(„submit”) kattintva – be kell nyújtaniuk a pályázatukat. 
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4. Milyen információkra van szükség a pályázatot megelőző 

regisztrálásához? 

Az önkormányzatok a településük alapvető adatainak megadásával közvetlenül a portálon 
regisztrálhatnak. Meg kell adniuk a jogi képviselőjük elérhetőségét. 
Egyszerű regisztrációs folyamatról van szó, hogy bármely település közvetítő bevonása nélkül be 

tudja nyújtani a jelentkezését az általa választott nyelven. 
Az önkormányzatoknak NEM kell műszaki projektet vagy dokumentációt csatolniuk a kiépítendő WiFi-

hálózatról. Az utalvány megpályázásához NINCS szükség a szolgáltató részéről előzetes 
költségelemzésre sem. 
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5. Mikortól lehet regisztrálni? 

A regisztrációs portál márciustól lesz elérhető. A regisztrációra 6–8 hét áll rendelkezésre, így az 

önkormányzatoknak elég idejük lesz arra, hogy a pályázat kiírását megelőzően regisztráljanak. 
 
A pályázati felhívás közzétételét követően a regisztrált önkormányzatok ugyanazon a portálon 

keresztül pályázhatnak utalványra, mint amelyen a regisztráció történt. A jelentkezéshez a megfelelő 
gombra („Benyújt”) kell kattintani. 

Az első pályázati felhívás közzétételének időpontja már megtalálható a portálon; a későbbi felhívások 
közzétételéről hasonlóképpen a portál tájékoztat majd. 

A felhívás közzétételéig fennmaradó idő megtekinthető a következő weboldalon: 
https://www.wifi4eu.eu/#/home 

 

6. Mikor lehet utalványt megpályázni? 

A pályázati felhívás kihirdetését követően a regisztrált önkormányzatok ugyanazon a portálon 
keresztül pályázhatnak utalványért. A jelentkezéshez a megfelelő gombra („supply”) kell 
kattintani. 

A felhívás kezdeti időpontja a regisztrációs portál megnyitásakor kerül kihirdetésre. A portálon óra fogja 
mutatni, hogy mennyi idő áll még rendelkezésre a jelentkezéshez. 

 
 

7. Hogy kerülnek kiválasztásra az utalvány 
kedvezményezettjei? 

Az önkormányzatok kiválasztása a jelentkezések (és NEM a regisztráció) időpontjának 
sorrendjében történik. Országonként minimum 15 utalvány kerül majd kiosztásra az első 
pályázati felhívás során. Az utalványok száma országonként nem haladhatja meg az első 
pályázati felhívás költségvetésének 8%-át. 
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8. Milyen értékű egy utalvány? 

Egy utalvány értéke 15 000 EUR. 

 

9. Kaptam utalványt. Mi történik ezután? 

A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a WiFi-hotspot üzembe állítására és a működés 
megkezdésére az utalvány odaítélésétől számított 1,5 éven belül sor kerüljön. Ezért a 
kedvezményezettnek az említett idő áll a rendelkezésére ahhoz, hogy meghatározza a projektjét 
és kiválassza azt a WiFi-telepítéssel foglalkozó vállalkozást, amely üzembe helyezi a rendszert. 

Minden kedvezményezett maga választja ki az(oka)t a távközlési szolgáltató(ka)t, amellyel (amelyekkel) 
a vezeték nélküli berendezés üzembe állítására (a közbeszerzési szabályokkal összhangban) szerződést 
köt. A Bizottság nem avatkozik be a kedvezményezett és a szolgáltató szerződéses viszonyába. A 
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szolgáltatók bármikor regisztrálhatnak a portálon, de legkésőbb akkor, amikor a kedvezményezettel 
szolgáltatóként szerződést kötnek. 

A kedvezményezettek kiválasztják a közösségi élet azon főbb színtereit, amelyekben WiFi4EU-hotspotokat 
kívánnak létesíteni. WiFi-hotspotok létesítése olyan területen támogatható, ahol még nem létezik hasonló 
ingyenes WiFi-szolgáltatás. 

A kedvezményezettek ezenkívül szabadon kiválaszthatják az internetszolgáltatójukat. Ez a szolgáltató 
megegyezhet a WiFi-t szolgáltató/telepítő vállalkozással. A nagy sebességű, széles sávú internet-
előfizetésnek kiváló minőségű internetkapcsolatot kell biztosítania a felhasználók számára, és a 
kedvezményezettnek legalább 3 évre szóló előfizetéssel kell rendelkeznie 

10. Mihez biztosít finanszírozást az uniós utalvány? 

Az Unió legfeljebb az utalvány értékéig finanszírozza a hotspotok berendezéseinek és üzembe 
állításának költségeit, míg a kedvezményezett fizeti az internet-hozzáférés díját (internet-
előfizetés) és a berendezések karbantartásának és működtetésének költségeit legalább 3 évig. 

A pályázati felhívással összefüggő költségeket (beleértve a feltételek kidolgozását is) az utalvány nem 
fedezi. Az utalvány az internetkapcsolathoz szükséges felhordó hálózat létrehozási költségeire sem terjed 
ki. A nem kifejezetten a WiFi-hotspotokhoz kapcsolódó kiegészítő felszerelések (töltőállomás, utcabútor) 
szintén nem finanszírozhatók az utalvánnyal. 

 

11. Hogy lehet az utalványt beváltani? 

Az utalványt csak akkor lehet megfelelően beváltani, ha a szolgáltató regisztrált a WiFi4EU 
portálon és megadta az adatait (kapcsolattartó, elérhetőség, a tevékenység földrajzi területe és 
bankszámlaadatok). 

A szolgáltatónak és a kedvezményezettnek is meg kell erősítenie, hogy a helyi hálózat telepítése 
megtörtént és a rendszer működik. A kifizetésre a helyi hálózat működőképességének ellenőrzését 
(távellenőrzés) követően kerülhet sor. 

A szolgáltató ezek után az utalványt be tudja váltani az Európai Bizottságnál, az utalvány által nem fedezett, 
illetve az utalvány összegét meghaladó fennmaradó összeget pedig a kedvezményezett fizeti ki. 

12. Egy önkormányzat utalványt kapott. Mit kell tenniük? 

A WiFi-hotspotok telepítése során fel kell használni az utalványt. Az önkormányzat, illetve 
közintézmény felelőssége  az internet-előfizetés finanszírozása és a berendezés 
karbantartása, hogy az ingyenes és kiváló minőségű WiFi-kapcsolat legalább 3 éven át a 
lakosság és az odalátogatók rendelkezésére álljon. 
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A kedvezményezetteknek fel kell tüntetniük a Bizottság által meghatározandó közös képi azonosítót és a 
kapcsolódó online eszközökre mutató linket. 

 

13. Lehet-e a projekt nagyobb összegű, mint amit az utalvány 

finanszíroz? 

A kedvezményezettek a WiFi4EU-utalványt részben felhasználhatják nagyobb értékű projekt 
finanszírozásához; ezért a berendezés és telepítés költségének az utalvány értékét meghaladó 
része a szolgáltató és a kedvezményezett közötti szerződés tárgyát képezi. 

 
 

14. Hogyan regisztrálhat a WiFi-telepítő vállalkozás? 

A WiFi-telepítő vállalkozások külön erre szolgáló felületen regisztrálhatnak a WiFi4EU portálon. 
Az alábbi információkat kell megadniuk: 

• A vállalkozásra vonatkozó információk: 
o A vállalkozás neve 
o Hivatalos cím (utca, házszám, település, irányítószám, ország) 

o Uniós adószám (héaazonosító szám) 

o A vállalkozás honlapja (választható) 

o BIC-kód és bankszámlaszám (IBAN formátumban) 

• Arra a földrajzi területre (az országra vagy az országon belüli területekre) vonatkozó információk, 
amelyen a vállalkozás működik. 
 

• A kapcsolattartó személyre vonatkozó információk.  
o Vezetéknév és utónév 
o Országkód és telefonszám 
o E-mail-cím 

A WiFi-telepítő vállalkozások bármikor regisztrálhatnak a portálon, de legkésőbb akkor, amikor egy 
kiválasztott település önkormányzatával szolgáltatóként szerződést kötnek. Ez hivatott biztosítani, hogy 
a szóban forgó vállalkozások a telepítés befejeztével be tudják váltani az utalványt. A WiFi-telepítő 
vállalkozásoknak nem kell megpályázniuk az utalványt ahhoz, hogy beváltsák, mindössze regisztrálniuk 
kell a portálon, és szerződést kell kötniük valamely kiválasztott település önkormányzatával. 
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15. Mekkora sebességet kell a WiFi4EU-hálózatoknak 
biztosítaniuk? 

 A WiFi-hálózatoknak magas színvonalú felhasználói élményt kell tudniuk nyújtani. A 
településeknek a helyileg kínált leggyorsabb (de legalább 30 Mbps sebességű) tömegpiaci 
szolgáltatásra kell előfizetniük. A felhordó hálózat sebességének minimum akkorának kell 

lennie, mint amekkorát az önkormányzat a saját céljaira használ.  
A Bizottság távolról ellenőrizni fogja a WiFi4EU-hotspotok által biztosított internetkapcsolat minőségét. 

 

16. Van arra lehetőség, hogy már megkezdett projektre 
használjuk fel az utalványt abban az esetben, ha a 
projektünk időközben sikeresen vesz részt a pályázaton? 

A pénzügyi szabályzat értelmében már befejezett tevékenységekre visszamenőlegesen nem 

nyújtható támogatás. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak az utalvány odaítélését – tehát 
a támogatási megállapodás aláírásának dátumát – megelőzően felmerült költségei nem 

fedezhetők az utalvánnyal. Abban az esetben, ha egy önkormányzat az utalvány felhasználásával egy, már 
meglévő hálózat további wifi-hotspotokkal való bővítését tervezi, a vonatkozó költségek csak akkor 
támogathatók, ha a támogatási megállapodás aláírását követően merülnek fel. 

 

17. A már meglévő nyilvános wifi-hálózatok is csatlakozhatnak 
a WiFi4EU kezdeményezéshez? 

A már meglévő nyilvános wifi-hálózatok abban az esetben csatlakozhatnak a WiFi4EU 
kezdeményezéshez, ha a WiFi4EU alapvető jellemzőihez igazodva megfelelnek a meghatározott 
feltételeknek, így például az ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes hozzáférés 

biztosításának, a márkahasználati követelményeknek és bizonyos műszaki paramétereknek. 
Már kiépített hálózatok akár utalvány felhasználása nélkül is csatlakozhatnak a WiFi4EU 
kezdeményezéshez. A kezdeményezés arra törekszik, hogy a különböző helyzetekre testreszabott 
megoldásokat kínáljon. 
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18. Milyen dokumentumokra van szükség?  

1. A pályázó önkormányzatoknak a regisztráció alkalmával a következő igazoló dokumentumokat kell 
csatolniuk: 

• a polgármester vagy az önkormányzatot vezetője személyazonosító igazolványának 
vagy útlevelének a másolatát, 
• egy olyan dokumentumot, mely igazolja az önkormányzat jogi képviselőjének 

jogosultságát (pl. kinevezési okirat), 
• amennyiben az önkormányzat jogi képviselője egy másik személynek ad felhatalmazást arra, hogy 

az önkormányzat nevében aláírja a WiFi4EU támogatási megállapodást, a felhatalmazott személyt 
kell a portálon az önkormányzat kapcsolattartójaként feltüntetni. Ilyen esetben az 
önkormányzatoknak a következő igazoló dokumentumokat kell csatolniuk regisztrációjukhoz:  

o a kapcsolattartó személyazonosító igazolványának vagy útlevelének a másolatát, 
o az aláírásra feljogosító okiratot, mely el van látva mind az önkormányzat jogi képviselője 

(polgármester vagy az önkormányzat vezetője), mind az aláírásra felhatalmazott 
kapcsolattartó személy aláírásával. E feljogosító okirathoz rövidesen sablon lesz elérhető 
a gyakran feltett kérdések között. 

2. Kérjük, a megfelelő (.pdf, .png vagy .jpg) fájlformátumú dokumentumokat töltse fel külön-külön a 
WiFi4EU kezdeményezés portálján, a „Felhasználói fiókom” oldalon.  
Az ehhez szükséges eszköz rövidesen rendelkezésre fog állni, és erről még a pályázati felhívás 

május 15-i közzététele előtt e-mail értesítést kapnak a regisztrált önkormányzatok, hogy 

feltölthessék a fent megjelölt dokumentumokat.  

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az önkormányzatok kizárólag az összes fent jelzett igazoló 

dokumentum feltöltését követően pályázhatnak az utalványra. 


