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Program célja

Az állampolgárok és a 
vállalkozások elektronikus 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférési lehetősége

növekedjen 
az 

igénybevétel 
aránya

minőségileg

javuljon

szélesedjen



Pillérek

Digitális 
Infrastruktúra

Digitális 

Állam

Digitális 
Közösség és 

Gazdaság

Digitális 
Készségek

Digitális 
Magyarország



Digitális Infrastruktúra

Lakossági és vállalkozói 
hálózatfejlesztés

Szélessávú hírközlési infrastruktúra 
nyilvántartás

Fejlesztéspolitikai eszközök (vissza- és 
vissza nem térítendő források) 

Jogszabályi környezet akadálymentesítése 
(építési engedélyek, piacszabályozás stb.)

Hálózatfejlesztés a 
közintézmények számára

Közintézmények csatlakoztatása

Kormányzati célú hírközlési hálózatok 
fejlesztése

2018-ra minden 
háztartásban 30 Mbps 

sebességre képes 
újgenerációs hálózat



Digitális Közösség és Gazdaság

Digitális közösség kialakítása 
(eszközökhöz való hozzáférés, 

társadalmi integráció)

Intelligens városi szolgáltatások

IKT cégek által előállított 
termékek és szolgáltatások hazai 
és nemzetközi piacra jutásának 

támogatása

Vállalati komplex 
infokommunikációs fejlesztések 
(felhő, mobilalkalmazások stb.) 

támogatása



Digitális Állam

Integrált ügyfélpontok 
létrehozása 

Állampolgárok számára 
nyújtandó elektronikus 

szolgáltatások 
elérhetővé tétele

Vállalkozások számára 
2020-ig történő teljes 

körű elektronizálás

E-KÖZIGAZGATÁSI

KERETRENDSZER



Digitális Készségek

Digitális 
Infrastruktúra

Digitális 
Közösség és 
Gazdaság

Digitális 
Állam

FEJLESZTÉSEK

HASZNOSULÁSA

Digitális Készségek

Lakosság Vállalkozások Közszféra



Eddigi eredmények

Digitális Infrastruktúra

• Hálózati infrastruktúra 
feltérképezése

• Jogi akadálymentesítés 
(jogszabály módosítás 
csomag, kiemelt 
jelentőségű beruházás)

• Közműadó módosítás

• Pályázati felhívás 
megjelenése (68 + 10 
Mrd Ft)

• Állami hálózatfejlesztés 
koncepció, megvalósítási 
tanulmány

Digitális Állam

• E-közigazgatási 
keretrendszer koncepció

• E-kártya

• Finanszírozási modell 
koncepció

• KÖFOP projektek 
tervezéséhez szükséges 
szakmai igazodási 
szempontrendszer

• Szolgáltatás felmérések

• Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltató Tér (EESZT)

Digitális Közösség és 
Gazdaság

• GINOP 3.2.1 projekt 
indulása (motivációs, 
szemléletformáló és 
kompetencia-fejlesztő 
program)

• Nyíregyháza kísérleti 
jellegű alprogram

• Intelligens városi 
koncepció 

• GINOP projektek szakmai 
koncepcióinak kidolgozása

• digitális gazdaság 
fejlesztését célzó 
intézkedésekről szóló 
projektterv

• Befektetői fórum 

Digitális Készségek

• GINOP 6.1.2 projekt 
indulása (100e fő képzése)

• Modellértékű nevelési 
program koncepció 
kidolgozása (köznevelés)

• A köznevelési ágazat 
koncepciójavaslata

• Elektronikus 
közszolgáltatások és 
digitális 
kompetenciafejlesztés az 
országos közkönyvtári 
rendszerben 

• Koncepciójavaslat az 
elektronikus egészségügyi 
közszolgáltatások és a 
digitális kompetencia 
fejlesztésére az 
egészségügyben

• A felsőoktatási ágazat 
koncepciójavaslata



Következő egy év feladatai

Digitális Infrastruktúra

Szélessávú hálózatfejlesztés 
projektek bírálata, 
lebonyolításának 
megkezdése, felügyelő 
mérnöki tevékenység

Állami hálózatfejlesztésre 
vonatkozó kiírás megjelenése

E-közmű rendszer fejlesztése

Digitális Állam

KÖFOP projektek tervezése, 
megvalósítás megkezdése

Szolgáltatásfejlesztési 
sztenderdek kidolgozása

Ügyféloldali hozzáférés 
(portál, mobil alkalmazás, 
telefonos ügyfélszolgálat) 
koncepciója

Elektronikus ügyintézés 
törvényi keretei

Zászlóshajó projektek 
lebonyolítása (e-kártya, 
adatközpont, önkormányzati 
ASP)

Szolgáltatásfejlesztési 
koncepciók kidolgozása

Közművelődési digitalizálási 
stratégia

Digitális Közösség és Gazdaság

Intelligens városi szervezeti-
és tudásplatform

Intelligens városi 
technológiai platform

Magyar infokommunikációs 
termékek exportjának 
növelése

Közadatok újrahasznosítása

Nyíregyháza kísérleti 
alprogram

Digitális Készségek

GINOP 61.2. képzések 
lebonyolítása

GINOP 3.3.1: eMagyarország 
hálózat megújítása, 
szolgáltatási portfólió 
bővítése digitális készségek 
fejlesztése érdekében

GINOP 3.3.2.: Online 
kormányzati, közigazgatási 
és e-egészségügyi 
szolgáltatások terjedésének 
elősegítése (kampány)

Hálózatok (ügysegéd, Posta 
Agóra, eMagyarország, 
könyvtár, falu- és 
tanyagondnok) képzési, 
szemléletformálási 
tevékenységének 
összehangolása



Köszönöm a figyelmet!


