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5/2011 Korm. rendelet szerint az NIIF Intézet
szolgáltatási köre
• Felsőoktatás
• Köznevelés
• Kutatóintézetek
• Közgyűjtemények

A 148/2015(VI. 12) Korm. rendelet módosítás
leglényegesebb változása
Kölcsönös kötelezeLség az állam által fenntartoL köznevelési
intézmények és az NIIF Intézet közöL
• Az NIIF Intézet köteles adathálóza4 és internet szolgáltatást nyújtani
az állam által fenntartoL köznevelési intézmények számára.
• Az állam által fenntartoL köznevelési intézmények adathálóza4 és
internet szolgáltatásra vonatkozó igényeit az NIIF Program hálózatán
keresztül kötelesek kielégíteni.

Megkötés az NIIF Intézet számára
A Korm. rendelet módosítás 1 §-ának (3) bekezdése szerint a
szolgáltatásokra vonatkozó minőségi igényeket az oktatásért felelős
miniszter véleményének ﬁgyelembevételével kell meghatározni és a
szolgáltatási szint a jelenleg fennálló szolgáltatási szintnél
alacsonyabb nem lehet.

Sulineten kívüli „alternaSv” kapcsolatok
• 1997: A Sulinet elindul a piacon akkor elérhető sávszélességgel.
• 2013: A Sulinet sávszélessége nagyon keveset változoL a kezdetekhez
képest, az Internet pedig ezt technikailag jóval túlnőLe. Az intézmények
saját erőből, vagy fenntartóik segítségével a Sulineten kívüli (alterna\v)
kapcsolatokat vásároltak a piacon.
• 2013. január 1. Az NIIF Intézet átveszi a Sulinet szolgáltatást és fokozatosan
sávszélesség emelésbe kezd.
• 2015 – jelenleg a Sulinetes kapcsolatok felét sikerült 25-100 Mbps
sávszélességre emelni és ez folyamatosan nő.
• A KLIK legfrissebb felmérése szerint az állam által fenntartoL intézmények
alterna\v kapcsolatainak száma 2110.

Konszolidáció vagy opWmalizáció
• A Sulinet hálóza4 kapcsolatokat az állam ﬁnanszírozza.
• A 2110 alterna\v kapcsolat mindegyikének vagy legalább is nagy részének
a számláját az iskolák, vagy fenntartóik a KLIK-nek (vagy egyéb állami
fenntartónak) nyújtoLák be, tehát azt is az állam ﬁnanszírozza.
A konszolidáció lényege: a keLős ﬁnanszírozás elkerülése.
A konszolidációt a már előbb említeL (3) bekezdés értelmében, a jelenlegi
szolgáltatási színvonal fenntartásával lehet csak elvégezni.
Az NIIF Intézet célja: nem csak a jelenlegi szolgáltatási szint fenntartása,
hanem annak emelése a kor követelményeinek megfelelő szintre.

A konszolidáció végrehajtása
• Az alterna\v kapcsolatok ﬁnanszírozását kezdetben az NIIF teljes
egészében átveszi a KLIK-től (és egyéb állami fenntartóktól), ezzel
megszűnik az alterna\v kategória és minden Sulinetes lesz.
• Ahol egyértelmű, oL az NIIF Intézet sávszélességet emel és a kisebb,
feleslegessé váló kapcsolatokat lemondja.
• Ahol nem egyértelmű, oL az NIIF Intézet az intézménnyel konzultálva végzi
el a konszolidációt. (pl.: az egyes kapcsolatok az épületen belül távol
vannak, vagy mindenképpen szükséges fenntartani másik kapcsolatot is) IL
is sávszélességet emelünk és a feleslegessé váló kapcsolatokat lemondjuk.
• Kivételek: Hűségidő betartása, nem lehet egyelőre sávszélességet emelni,
stb.

Beruházások
A Korm. rendelet módosítása miaL eszköz beruházásra is szükség van.
• Sulinetes és alterna\v kapcsolat is van. IL nem szükséges eszköz
beruházás, mert már tavaly megtörtént (csak kivételes esetben kell)
• Csak alterna\v kapcsolat van. IL szükséges eszköz beruházás:
• 1 db. 1 Gbps sávszélesség kezelésére képes router
• 1 db. rack szekrény
• 1 db. túlfeszültségvédeL elosztó

• Sem Sulinetes, sem pedig alterna\v kapcsolat nincs. Az NIIF Intézet az
intézménnyel konzultálva eldön4, hogy indokolt-e az internet szolgáltatás a
végponton, és ha igen, akkor az NIIFI az előző eszközberuházás melleL egy
új hálóza4 végpontot is kiépíLet.

Munkánkhoz kérjük szíves támogatásukat

Köszönöm a ﬁgyelmet
Kérdések?

