BIX Viszonteladói Program (BIXViP)
1 A BIX Viszonteladói Program célja: A BIX szolgáltatásainak Budapesten kívüli helyszínekre,
transzparens módon történő eljuttatása szerződött Viszonteladó partnerek segítségével.
2 Alapfogalmak:
a) BIX (Budapest Internet eXchange): A BIX node-ok összessége által alkotott homogén
hálózat, amely a tagok IP forgalmának kicserélését teszi lehetővé. Bővebb információ a
www.bix.hu weboldalon és BIX szabályzatban található.
b) BIX Tag: A BIX szolgáltatásaira szerződött Tag, aki a BIX-re közvetlenül csatlakozik, és
megfelel a BIX szabályzatban részletezett 2/b. és 3. pont szerinti követelményeknek.
c) Virtuális BIX Tag: A BIX szolgáltatásaira szerződött Tag, aki a BIX-re viszonteladó partneren
keresztül csatlakozik, és megfelel a BIX szabályzatban részletezett 2/b. és 3. pont szerinti
követelményeknek. A BIX üzemeltetővel BIX policy szerződést kell kötnie, melyben vállalja
a BIX szabályzat elfogadását. A BIX szolgáltatásait a BIX Taggal egyenjogú módon
használhatja.
d) BIX üzemeltető: a BIX műszaki infrastruktúráját az Internet Szolgáltatók Tanácsa (teljes
neve: Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület, székhelye:
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) üzemelteti, a továbbiakban: ISZT
e) BIX Viszonteladó: A BIX szolgáltatások értékesítésére szerződött távközlési szolgáltató, aki
a BIX viszonteladói szerződési feltételeit elfogadja.
f) BIX policy szerződés: A Virtuális BIX taggal a BIX használat szabályaira kötött (a BIX
szabályzatnak megfelelő) díjmentes szerződés.
g) BIX node: Egy adott helyen a BIX üzemeltető által BIX szolgáltatások nyújtására
létrehozott műszaki infrastruktúra (POP)
h) Dedikált viszonteladói BIX port: Olyan viszonteladói csatlakozás, amelyen dedikáltan,
kizárólag viszontértékesített BIX forgalom zajlik.
i) Hibrid viszonteladói BIX port: A viszonteladói csatlakozásra használt kapcsolaton a
továbbértékesített forgalom mellett a viszonteladó a saját BIX forgalmának továbbítását
is biztosítja.
3 A program keretében nyújtható szolgáltatások/ sávszélességek:

A Viszonteladók által

értékesített BIX szolgáltatás sávszélessége – eltérően a BIX node-okon igénybevett BIX
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szolgáltatástól - 500 Mbit/sec tetszőleges egész számú sokszorosa lehet. A nyújtott
szolgáltatás egyéb paramétereiben nem térhet el a BIX által nyújtott szolgáltatásoktól,
azokat a Viszonteladó nem módosíthatja.
4 BIX Viszonteladás feltételei:
4.1 A Viszonteladónak a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) Távközlési szolgáltatói státusz
b) Aktív BIX tagság (a viszonteladói jelentkezéssel együtt is megszerezhető)
c) Folyamatos (24/7) rendszerfelügyelet (NOC) fenntartása
d) Redundáns távközlési gerinchálózat
4.2 Értékesítéssel kapcsolatos feltételek
A BIX szolgáltatás a viszonteladói konstrukció keretében kizárólag olyan félnek adható el,
aki a BIX szabályzatot elfogadja, akinek a jelentkezését a szabályzatnak megfelelően a BIX
tagság jóváhagyja és a BIX szolgáltatásaira BIX policy szerződést köt.
5 A BIX viszonteladás műszaki feltételei
5.1 A szolgáltatás csatlakozási pontja: A viszonteladói szolgáltatás tetszőleges BIX node-ra
történő csatlakozással valósítható meg. A csatlakozás típusa lehet dedikált viszonteladói
BIX port, vagy hibrid viszonteladói BIX port is. Összességében 20 Gigabitet meghaladó
viszonteladott BIX szolgáltatás esetén redundánsan, legalább két BIX node-ra kötelező
csatlakozni.
5.2 Csatlakozási portok típusa és mennyisége: A Viszonteladó a BIX Node-okra n x 10G, n x
40G, illetve n x 100G Ethernet portokon csatlakozhat. A portok típusát és mennyiségét
úgy kell megválasztani, hogy azok összkapacitása megegyezzen, vagy nagyobb legyen a
BIX Viszonteladó által értékesített virtuális BIX kapcsolatok összesített
sávszélességével. A viszonteladói BIX portok forgalma 10G és 40G portok esetén nem
lehet 90%-nál, 100G portok esetén 95%-nál nagyobb.
5.3 A csatlakozás műszaki feltételei: A műszaki feltételek a választott gerinchálózati
technológia szerinti mellékletekben találhatóak:
1. számú melléklet: IP/MPLS
Más gerinchálózati technológia alkalmazása esetén a műszaki megoldást az ISZT-vel
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egyeztetni és jóváhagyatni szükséges, mely eredményét a viszonteladói program új
mellékleteként rögzíteni kell.
6 A viszonteladói szolgáltatás díjazása:
6.1 A szolgáltatás díjazásának alapját a viszonteladói BIX port(ok) - legyen az dedikált vagy
hibrid - maximális összkapacitása és az értékesített virtuális BIX szolgáltatások
kapacitásának összege határozza meg. Amennyiben az adott port(ok)on igénybevett
kapacitás meghaladja a port(ok)on maximálisan igénybevehető sávszélesség felét akkor a
díjazás alapja az adott port(ok)on igénybevett szolgáltatások kapacitásainak összege,
egyéb esetben a díjazás alapja az adott port által biztosított maximális sávszélesség fele.
6.2 A viszonteladói program keretébe csak olyan BIX port(ok) vonhatók be, amelyen
viszonteladott forgalom is továbbításra kerül.
6.3 Viszonteladói program keretében igénybevett, kizárólag redundancia célját szolgáló
Tartalék viszonteladói BIX port(ok) havidíj mentesek.
6.4 A szolgáltatás díja a 6.1.-ben meghatározott számított kapacitás alapján sávosan kerül
meghatározásra az érvényes BIX díjszabás alapján. A számlázás egysége 500 Mbit/sec.
Interface típusa

Díjazás (Ft + ÁFA/hó)

10 Gbit/sec

számított kapacitás gigabitben x 15 000 Ft
(minimum 150 000 Ft/port)

100 Gbit/sec

számított kapacitás gigabitben x 8 400 Ft
(minimum 420 000 Ft/port)

A BIX szabályzatnak megfelelően a Selective/Restrictive peeringet választó Virtuális BIX
tagok után a fenti díjak 60%-os felárral kerülnek érvényesítésre. Az értékesített BIX
kapacitás és a maximális kapacitás fele közötti különbözetet – amennyiben van – felár
nélkül kell számítani.
6.5 A Viszonteladói BIX portok létesítési díjáról egyedi megállapodást köt az ISZT a
Viszonteladóval.
7 BIX Viszonteladói szerződéskötés módja
7.1 A Viszonteladói jelentkezéseket az ISZT részére kell benyújtani. A jelentkezésnek
tartalmaznia kell
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a) hivatalos cégadatok (szerződéskötéshez)
b) kapcsolattartói adatok
c) Rövid bemutatkozás (maximum A4-es terjedelem)
d) Rövid tájékoztató a tervezett értékesítési helyszínekről (hálózattérkép)
e) Rövid tájékoztató a viszonteladói koncepció portfolióba történő integrációjáról
(maximum A4 terjedelem)
f) Szerződési feltételek elfogadásáról nyilatkozat
7.2. A Viszonteladói szerződések ISZT elnökségi jóváhagyást követően kerülnek megkötésre.

Melléklet:

BIX viszonteladói hálózat műszaki leírása
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