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Szupergyors Internet Projekt

Mapping

Elkészült a magyarországi háztartások 

ellátottságát bemutató adatbázis, 883 ezer még 

lefedetlen háztartás. Ebből közel 500 ezret a 

szolgáltatók önerőből megvalósítanak, a 

fennmaradó 380 ezer háztartás kiépítése állami 

támogatással valósul meg.

Jogi akadálymentesítés:

• Engedélyezési eljárások határideje csökken

• Tulajdonosi hozzájárulás egyszerűsödött

• Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű

• Bizonytalan, a mérlegelésnek tág teret adó 

törvényi rendelkezések törlése, pl.: „különös 

méltánylást érdemlő lakossági érdek”

Közműadó mentesség

• Új szakaszokra

• Meglévő szakaszok fejlesztése 100 Mbitre

• 5 év GINOP 3.4.1-8.2.1

68 Mrd Ft (VNT)

47,4 Mrd Ft (VT), ebből 10 Mrd 
meghirdetve
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Gyorsítósáv az általános- és 

középiskoláknak (2016 vége)

Kizárólagos szolgáltatói

státusz megteremtése – korszerű Sulinet

• Párhuzamosságok megszüntetése az iskolákban

• Korszerű központi kiszolgálás

• A 375 legrosszabb helyzetű iskolában azonnali 

megoldás (szimm. 100 Mbit mikrohullám)

Soron következő feladat:

• Közgyűjteményi hálózatok rendbetétele

NIIFI

MVM-NET

AH Zrt.



Kormányzati hálózatok 

infrastrukturális fejlesztése

450LTE

• Lezárult tender, megindult kiépítés, sikeres 

tesztelés

• A finn hálózatnál korszerűbb technológia

• Kiváló kiegészítője az EDR hálózatnak

Közút menti hírközlési hálózatok egységes 

vagyonkezelése

Soron következő feladatok:

• Meglévő állami tulajdonú hálózatok 

konszolidációjának továbbvitele

• Gerinchálózat kiterjesztése a járási székhelyekig

• Újonnan nyíló külképviseletek VSAT kiszolgálása

MVM-NET

AH Zrt.

Fejlesztési forrás: 8 Mrd Ft 
(GINOP 3.4.2, 3.4.3)



Digitális gazdaságfejlesztési pályázati források

GINOP 3.1.1., 3.1.3., 3.2.1.

Digitalizáció ösztönzése a KKV-k körében
GINOP 3.2.1 2015. április elején megjelent
Motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő 

program kkv-knak. Cél 3000 KKV bevonása és 3000 új üzleti 

alkalmazás bevezetésének támogatása.

Informatikus hiány csökkentése
GINOP 3.1.1 2015. december
Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti 

együttműködés ösztönzése és támogatása

INPUT Infokommunikációs 

Facilitátor Program
GINOP 3.1.3 2015. november
IKT start-up cégek nemzetközi piacra lépését 

segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

2 Mrd

2,84 Mrd

2,5 Mrd



Tudás

GINOP 6.1.2.

Digitális szakadék 

csökkentése

• a hátrányos helyzetű 
térségekben élők digitális 
szemléletformálása és 
írástudásának növelése, IKT 
kompetenciáik fejlesztése,

• versenyképesség a 
munkaerőpiacon

8,95 Mrd

Képzési keretrendszer, 

egységes tananyag

NSZFH–NGM–KIFÜ 

100 000 fő

400 eTanácsadó

2,5 év



Antenna Hungária
1,5 éve állami tulajdonban

• Bővülő televíziós kínálat – 22 új csatorna

• Új ingyenes HD csatorna – M4 Sportcsatorna

• Vezeték nélküli kompetencia központ az állami távközlésben

• Multimédia terület fejlesztése

• Triple-play csomag megjelenése a kínálatban



ITU Telecom World 2015

Magyar pavilon: 500 

m2, 24 kiállító, 

folyamatos szakmai 

programok

Magyar szervezésű 

kerekasztalok

Bilaterális nemzeközi

egyeztetések

Miniszterelnöki szint –
kiemelt figyelem

Budapest Call for

Action




