A XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium költségvetési fejezet a 2002.
évben jött létre a X. Miniszterelnökség fejezetből és a XVII. Közlekedési és Hírközlési Minisztérium fejezetből átvett feladatok végrehajtására. Az IHM törzskönyvi azonosító száma 597067100, honlapjának címe: www.ihm.hu
A fejezet felügyelete alá 3 önálló költségvetési intézmény (IHM Igazgatás, Hírközlési Felügyelet, Magyar Űrkutatási Iroda) és egy részben önálló költségvetési
intézmény (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Irodája) tartozott. Az
IHM költségvetésének jelentős részét a fejezeti kezelésű előirányzatok – ezen
belül beruházási és célelőirányzatok – adják, így a teljesített kiadások 62 %-a is a
fejezeti kezelésű előirányzatoknál jelentkezett.
Az IHM feladat- és hatáskörét a Kormány a tudásalapú információs társadalom
fejlődése érdekében a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2002. évi XI. törvény, továbbá a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény
alapján a 141/2002. (VI. 28.) kormányrendelettel állapította meg. A minisztérium
feladatai sokféle szakmai tevékenységben testesülnek meg, amelyek közül a legfontosabbak a következők:
Az információs társadalommal összefüggő egységes és átfogó stratégia alapján
gondoskodik arról, hogy Magyarországon az állampolgárok számára gyakorolhatóvá váljon az információhoz jutásnak és az információközlésnek, valamint a
másokkal való kommunikációnak az alapvető emberi joga. Feladata továbbá,
hogy a kor színvonalának megfelelő tájékoztatással és eszközök, lehetőségek
biztosításával felkészítse a társadalmat, az állampolgárokat, a gazdasági élet szereplőit az új eszközök és módszerek alkalmazására a mindennapi életben, a
kommunikációban, a gazdaságban, az oktatásban, az egészségügyben, a közlekedésben, a közszolgáltatásban, a közigazgatásban annak érdekében, hogy megvalósuljon a tudásalapú információs társadalom.
A Minisztérium együttműködik az elektronikus demokrácia fejlesztése érdekében
a Miniszterelnöki Hivatallal, a többi érdekelt minisztériummal, a Központi Statisztikai Hivatallal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.
Az esélyegyenlőség megteremtése, az állampolgárok mind szélesebb rétegeinek
az információs társadalomba integrálódása, a piaci verseny kibontakoztatása érdekében a Minisztérium gondoskodik:
− az Internet-elérés, a digitális média elterjedéséről, a tartalom növeléséről,
− a digitális szakadék szélesedésének megállításáról, a digitális írástudás elterjedéséről,
− az e-Gazdaság feltételeinek megteremtésével a nemzetgazdaság különböző
ágazataiban a magyar gazdaság versenyképességének fokozásáról,
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− az informatikai, a hírközlési és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások folyamatos bővülését és hatékony működését elősegítő kezdeményezések elősegítéséről,
− az elektronikus közbeszerzés feltételrendszerének kidolgozásáról.
A minisztérium az informatika és a hírközlés területén:
− ellátja az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő, az informatikai és
hírközlési tárgyú szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból
adódó program-előkészítő és harmonizációs feladatokat,
− irányítja az ágazattal összefüggő nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakítását, fejlesztését, nemzetközi szabvány kidolgozását,
− gondoskodik az ország területének egyetemes szolgáltatással történő lefedettségéről.
Az IHM fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány
Létszám (fő)

2002. évi
tény

2003. évi
2003. évi
2003. évi
eredeti
módosított
tény
előirányzat
előirányzat
1
2
3
4
millió forintban, egy tizedessel
32 698,6
42 351,8
75 809,3
46 856,0
3 036,1
711,9
13 714,8
33 182,1
12 538,3
26 567,7
674

3 177,5
650,0
13 294,0
29 057,8
-

3 851,9
792,7
47 506,7
28 302,6
31 836,4
-

719

704

4/1

4/3

5

6

%-ban
142,5

61,8

3 810,8
540,9
42 429,3
28 302,6
26 662,5

125,5
76,0
309,4
85,3
212,6

68,2
68,2
89,3
100,0
83,7

30 051,6
695

113,1
103,1

98,7

A fejezet eredeti kiadási előirányzata a hatáskörök szerint végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként összességében 33.457,5 millió forinttal nőtt,
melyből 31.836,4 millió forintot a pénzforgalom nélküli bevételek, további
2.376,4 millió forintot a saját bevételi többletek előirányzatosítása tett lehetővé, a
költségvetési támogatások 755,2 millió forinttal csökkentek. A módosítások közül kormányhatáskörben 75,2 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 29.313,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben 4.069,1 millió forinttal nőtt a kiadási előirányzat, törvényi módosítás nem érintette azokat. A fejezet intézményei – a Hírközlési Felügyelet kivételével – támogatásból látják el tevékenységüket.
A 2003. évben – az előző évi fel nem használt maradvánnyal együtt – a fejezetnél
30.051,6 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, melynek döntő része
kötelezettségvállalással terhelt: a szabad előirányzat-maradvány nagysága 941,1
millió forint. A maradványból 207,0 millió forint a központi költségvetést megillető befizetési kötelezettség.
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1. cím: Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása
Az IHM működtetését az IHM Igazgatása látja el, ezen belül biztosítja a Dob
utcai székház folyamatos üzemeltetését, gondoskodik az IHM dolgozóinak személyi és egyéb juttatással történő ellátásáról, a munkafeltételek biztosításáról. A
fejezeti kezelésű előirányzatok között jóváhagyott költségvetés átcsoportosításával számos gazdálkodási feladatot látott el: informatikai eszközfenntartás; védelemszervezési feladatok; nemzetközi kötelezettségekkel, tagdíjakkal kapcsolatos
kifizetések; légi riasztási feladatok; ACQUIS átvételének nemzeti programjával
kapcsolatos feladatok; tagállamként való működés feladatai; EU Információs
Társadalom projekt végrehajtásával.
Az IHM Igazgatás fontosabb előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány
Létszám (fő)

2002. évi
tény

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
1
2
3
millió forintban, egy tizedessel
1 688,3
1 727,6
4 346,2
480,6
261,2
1 775,2
1 081,5
1 168,4
200

856,2
10,0
1 717,6
-

1 137,8
264,4
215,7
2 962,1
1 168,4

-

218

203

2003. évi
tény

4/1

4/3

4

5

6

4 014,3

%-ban
237,8

1 120,5
264,4
216,6
2 962,1
1 168,4

233,1
101,2
12,2
273,9
-

98,5
100,0
100,4
100,0
100,0

232,8
203

19,9
101,5

100,0

92,4

Az IHM Igazgatás 2003. évi előirányzat-módosításai (millió forintban):
A 2003. évi előirányzat-módosítások
levezetése
A 2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat

Kiadás

Bevétel

1 727,6

10,0

Kiadásból
Támogatás személyi juttatás
1 717,6

856,2

158,0
106,9
-22,3
4,2

158,0
106,9
-22,3
4,2

2,3
81,0

20,0
35,0
225,0
20,0
60,0
30,0
350,0
250,0

20,0
35,0
225,0
20,0
60,0
30,0
350,0
250,0

Módosítások jogcímenként
1. Kormány hatáskörben végrehajtott módosítás
−
−
−
−

védelemszervezési feladatokra,
országmozgósításra
illetményemelés és létszámcsökkentés fedezete
elvonás
MEH-től (esélyegyenlőségre)

2,5

2. Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett feladat
miatti módosítás
−
−
−
−
−
−
−

informatikai eszközfenntartás
védelemszervezési feladatok
nemzetközi tagdíjak
légiriasztás
ACQUIS átvételének nemzeti programja
tagállamként való működés
EU Információs Társadalom projekt

10,0
12,3
30,5

4

−

központi beruházás

3. Elvonás fejezeti hatáskörben
−

nemzetközi tagdíjak előirányzatból

−
−
−

ACQUIS átvétele előirányzatból
EU Információs Társ. előirányzatból
központi beruházás maradványa

-20,0
-5,0
-35,0
-124,4

-20,0
-5,0
-35,0
-124,4

4. Saját bevételi többlet előirányzatosítása
−

előző évben ideiglenesen kapott támogatás
visszapótlására átvett pénzeszközből

−
−
−

visszavonás miatt térítményezés
felhalmozási többletbevételből
átvett pénzeszközből

347,2
-347,2
52,4
14,5

347,2
-347,2
52,4
14,5

19,9
10,6

4. Egyéb módosítások fejezeti hatáskörben
−

fejezeti tartalék átcsoportosítása

−
−
−

számítógép hálózat fejlesztésére
egyéb többlettámogatás
egyéb elvonás

100,0
82,9
15,6
-6,4

100,0
82,9
15,6
-6,4

51,7
0,8
-3,6

5. 2002. évi előirányzat-maradvány felhasználása
-

intézményi beruházásra
előző évben ideiglenesen kapott támogatás
visszapótlására
felújításra
személyi juttatásra
járulékokra
dologi kiadásokra
központi beruházás maradványa

290,0
653,1

290,0
653,1

99,9
31,6
26,2
67,6
138,8

99,9
31,6
26,2
67,6
138,8

31,6

6. Egyéb előirányzat átcsoportosítás (személyi
juttatás változása)

Módosított előirányzat

32,0

4 346,2

1 384,1

2 962,1

1 137,8

A személyi juttatások fedezték a 2003. évi igényeket, illetve további 17,3 millió
forint jutalmazásra fordítható bérmaradvány keletkezett. A munkaadókat terhelő
járulékoknál 4,4 millió forint maradvány keletkezett, mely a személyi juttatások
jutalmazási maradványa járulékainak fedezetére szolgál.
A dologi kiadások maradványa 128,6 millió forint. A maradvány teljes egészében lekötésre került, melyből 26,2 millió forint a központi költségvetést illető
befizetési kötelezettség, 7,2 millió forint az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok által felhasználni tervezett maradvány, 95,2 millió forint a fejezeti
kezelésű előirányzatok között jóváhagyott, végrehajtásra átcsoportosított előirányzatok maradványa, melyek a feladatokra teljes egészében lekötöttek.
Az átadott pénzeszközök, támogatások kiadási előirányzatának maradványa
szintén a fejezeti kezelésű előirányzatok között meghatározott, EU Információs
Társadalom projekt maradványa, mely szintén kötelezettségvállalással terhelt. A
felújítási előirányzat maradványa 21,2 millió forint, az intézményi beruházási
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kiadások maradványa 41,4 millió forint, melyek a korábban jóváhagyott feladatok végrehajtására lekötésre kerültek.
2. cím: Magyar Űrkutatási Iroda
A magyar űrkutatás 2003-ban változatlanul az 1992 elején kidolgozott koncepció
alapján és az 1994-ben kialakított szervezeti rendben dolgozott. A kormányzati
felügyeletet 2002. nyara óta az informatikai és hírközlési miniszter látja el, aki
egyszemélyben a Magyar Űrkutatási Tanács (MŰT) elnöke is. A szervezet működésével kapcsolatos operatív feladatokat a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI)
végezte. A munka szakmai hátterét 2003-ban is a legkiválóbb űrkutató szakemberekből álló testület, az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT) jelentette. A
testület tevékenysége négy fő területre összpontosult:
biztosította a tudományos hátteret a MŰI munkájához,
•
bírálta a beérkezett témapályázatokat,
•
pályázati rendszerben javaslatot tett a költségvetési támogatás odaítélésére,
•
a tudományos munka szellemi irányítója volt.
•
Az űrkutatási és alkalmazási feladatokat az ország különböző városaiban lévő 25
kutatóhelyen oldották meg.
A magyar űrkutatás nemzetközi együttműködésének fő irányai az 1992-ben kialakított koncepciónak megfelelően változatlanok voltak. Az ESA-magyar kapcsolatban a 2003-as évben alapvető továbblépést jelentett az ECS programhoz történt csatlakozásunk. Emellett 1999. október óta Magyarország és Oroszország,
2001. május óta pedig Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között is
kormányközi megállapodás rögzíti a világűr békés célú kutatásában és felhasználásában való együttműködés feltételeit.
Az ESA Tanácsa még 2001-ben elfogadta a tagjelölt országok csatlakozását elősegítő ECS (European Cooperating State) programot. 2003. április 7-én megtörtént Magyarország részéről az ESA Európai Együttműködő Államok programjához (Plan for European Co-operating States, PECS) történő csatlakozásról szóló
megállapodás (ECS Megállapodás) ünnepélyes aláírása, mely a Kormány
2194/2003. (VIII. 22.) számú határozataként megjelent.
Az IHM a 2003. évi részvételi díjat (1 millió Euro) átutalta, mely az adminisztratív költségeken túl a jóváhagyott projektek pénzügyi felhasználásait is fedezi. Az
adott évben fel nem használt összeg automatikusan hozzáadódik a következő évi
pénzügyi kerethez. A projektek listája folyamatosan bővíthető.
ECS csatlakozásunkkal hatályát vesztette az Európai Űrügynökséggel fennálló
kapcsolataink gerincét alkotó két korábbi, kormányszintű nemzetközi szerződés,
az 1991-ben megkötött általános együttműködési egyezmény és az 1998-as
PRODEX egyezmény (az ECS programban való részvétel kizárólagossága miatt
a korábbi szerződéseket fel kellett mondanunk).
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Az EU csatlakozásunkkal összefüggésben: Megszületett az ESA–EU Együttműködési Keretmegállapodás, amely az elkövetkező négy évre meghatározza a két
szervezet közös tevékenységének keretét, céljait és módját. Beindult az EU VI.
K+F programjának 1.4-es repüléstechnika és űrkutatás alfejezete, ebben a MŰI
látta el hazánk képviseletét. Lezárult az a konzultációs folyamat, amelynek eredményeképpen megszületett az Európai Űrkutatásról szóló Fehér Könyv
(=akcióterv az EU űrpolitikájának kiépítésére). Mindezzel párhuzamosan az űrkutatás bekerült az EU új Alkotmányos Szerződés tervezetébe is, mint az EU
K+F melletti, önálló, új hatásköre. A tagállamok viszonylatában ez megosztott
hatáskört jelent az EU intézményeknek.
A MŰT tavalyi határozata értelmében a MŰI fokozott figyelmet fordított arra,
hogy a magyar űrkutatás eredményei minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak.
Az érdeklődők a MŰI honlapján (www.hso.hu) tájékozódhatnak a magyar űrkutatási tevékenység legfrissebb eredményeiről, elsősorban a szervezeti élet területén, de hírt adunk az érdekesebb pályázatokról is.
ESA kapcsolatok fejlődésének köszönhetően az oktatás, ismeretterjesztés területén is sok lehetőséget sikerül biztosítani, a magyar diákok például (9 fő) az Európai Űrügynökség számos oktatási programjában részt vehetnek, a fiatal kutatók
pedig a tagállamokban élő társaikkal azonos jogokkal pályázhatnak.
A MŰI 2003. évi működésére 100,2 millió forint költségvetési támogatás került
jóváhagyásra. A költségvetési támogatásból a MŰI működési kiadásain túl a kutatóhelyek támogatását is biztosítjuk: az ŰTT és a MŰI az intézetek éves és
rendkívüli (esetenkénti) költségvetési támogatási pályázatait elbírálta, és döntött
az egyes kutatóhelyeknek odaítélendő támogatás összegéről. 2003-ban erre a célra 49,2 millió forint került felhasználásra, és 16 intézet kapott pályázatai alapján
támogatást.
A Magyar Űrkutatási Iroda fontosabb előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány
Létszám (fő)

2002. évi
tény

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
1
2
3
millió forintban, egy tizedessel
98,2
100,2
104,0
14,7
5,7
89,5
4,9
1,9
4

17,0
100,2
-

4/3

4

5

6

94,8
17,6

%-ban
96,5

101,5
2,5

101,5
2,5

119,7
113,4
-

5

11,7
5

615,8
125,0

-

5

4/1

18,5
-

-

2003. évi
tény

91,1
95,1
100,0
100,0
100,0
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A Magyar Űrkutatási Iroda 2003. évi előirányzat-módosításai (millió forintban):
A 2003. évi előirányzat-módosítások
levezetése

Kiadás

Bevétel

A 2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat

100,2

0

Kiadásból
Támogatás személyi juttatás
100,2

17,0

1,3

1,0

Módosítások jogcímenként
1. Kormány hatáskörben végrehajtott módosítás
− illetményemelés fedezete

1,3

2. Előző évi maradvány terhére történt
előirányzat-módosítás
− személyi juttatás
− munkaadókat terhelő járulékok
− intézményi beruházás
Módosított előirányzat

0,5
1,1
0,9

0,5
1,1
0,9

104,0

2,5

0,5

101,5

18,5

Az intézmény üzemeltetésén kívül a legfontosabb feladat a témapályázatok indítása, elbírálása, lebonyolítása. Ennek forrása az IHM fejezeti kezelésű előirányzatai között kutatási feladatokra jóváhagyott célelőirányzat keretében biztosított
200,0 millió forint keret volt. Ez nagy előrelépést jelentett az előző évi 110,0
millió forint hazai célra felhasználható témapályázati kerethez képest. A keret
terhére 56 pályázati szerződés került megkötésre.
Az elfogadott pályázatok tematikus megoszlása a következő volt:
2003
téma
db
MFt
%
db
Fedélzeti, kísérleti kutatóeszközök
11
66,40
33
8
Alkalmazott kutatások
15
56,10
28
12
Alapkutatások (űrélettannal)
24
64,75
33
20
Oktatás
6
12,75
6
2
Összesen
56 200,00 100
35

2002
MFt
38,0
30,5
39,0
2,5
110,0

%
34,5
27,7
35,5
2,3
100,0

3. cím: Hírközlési Intézmények
A Hírközlési Felügyelet (továbbiakban: HIF) 2003. évben a hírközlésről szóló
2001. évi XL. törvény, illetve a kapcsolódó jogszabályok alapján látta el feladatait. A jogszabályi rendszer átalakulásával megszületett az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. Szintén kiemelkedő szempont volt többek kö-
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zött az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó feladatokra történő eredményes felkészülés elősegítése, a piacfelügyeleti feladatkör erősítése, a piac fejlődésének elősegítése, a finanszírozás racionalizálása, a hatékony működés elősegítése.
Alapító okirata szerint a HÍF biztosítja a részben önálló költségvetési szerv, a
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Irodája (NHIT Iroda) működését.
Az NHIT 2003-ban is folytatta azokat a tevékenységeket, amelyek az információs társadalom monitoring témakörét érintették, mindenkor aktuális információt
szolgáltatva az IHM vezetői számára. Alapfeladat volt a kormányzati kapcsolatokban az informatika és a hírközlés fő irányait magában foglaló stratégiai elemek és szempontok kidolgozása – figyelembe véve a Magyar Információs Társadalom Stratégia irányelveit.
A HIF 2003. évi céljai és kulcsfeladatai döntően az ágazat működését befolyásoló jogszabályok előkészítésében való közreműködés, illetve a hatóság szervezetének, feladatainak újragondolása, az átalakítás folyamatának gyakorlati megvalósítása volt. Ezek az eredmények az új Elektronikus Hírközlési törvény hatályba lépését követően 2004. évben realizálódhatnak. A változó jogi környezetben történő magas színvonalú feladatvégzést megalapozó felkészülés mellett az
EU csatlakozás kihívásaira a hatékony megfeleléshez szükséges intézkedések
megtétele külön projekt keretében is elsőrendű célt jelentett.
A gazdálkodási rendszer korszerűsítésének következő mozzanataként sor került
az üzleti terv kereteinek meghatározására és a 2004. évi terv kialakítására. Az
intézmény sajátos finanszírozása és erre épülő gazdálkodási gyakorlata kiindulópontként igényli az elemi költségvetésen túlmutató, szervezeti egységekre és finanszírozási célokra megfelelően részletezett komplex üzleti terv összeállítását.
A pénzforgalmi szemléletű belső keretterv és üzemgazdasági szemléletű költségterven túl a tervezés során meghatározásra kerül többek között az éves likviditási- és közbeszerzési terv is. Az ily módon tartalmában és időbeliségében kialakított tervezési rendszer hosszabb távon is a megfelelő működés alapja lehet.
A HIF és az NHIT Iroda fontosabb előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás

2002. évi
tény

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
1
2
3
millió forintban, egy tizedessel
10 729,2
12 008,0
15 420,4

2003. évi
tény

4/1

4/3

4

5

6

13 232,1

2 540,8

2 251,5

2 695,6

2 672,7

13 437,5
280,0

12 008,0
-

12 522,2
-

12 758,6
-

%-ban
123,3

85,8

105,2

99,2

94,9

101,9
-

-
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Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány
Létszám (fő)

2 006,8

-

2 991,3
470

496

2 898,2

2 898,2

144,4

100,0

-

2 549,5
487

85,2
103,6

-

496

98,2

Az előirányzatok alakulása
A kiadások pénzforgalmilag - a 2002. évi maradvány-teljesítést és az NHIT adatait is figyelembe véve - 2003. évben 13.232,1 millió forintban teljesültek, lekötésekkel együtt 15.228,1 millió forintban. A pénzforgalmi kifizetések ÁFA és
egyéb folyó kiadások nélkül számított összege – ami a tényleges javak megszerzésére kifizetett összeg – 9.577,6 millió forint.
Az egyéb folyó kiadások jelentős tételt jelentettek, a fejezeti célú befizetési kötelezettség (1.000,0 millió forint), valamint a maradvány felülvizsgálat eredményeként a kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány befizetése miatt. Pénzforgalmilag 2003-ban 1.644,9 millió forintot teljesített a HIF, a lekötésekkel
együtt számolva - 1.825,7 millió forint a teljesítés. A 2002. évhez képest a pénzforgalmi teljesítés 139 %-kal nőtt az egyéb folyó kiadások esetében.
A HIF maradvánnyal növelt felhalmozási kiadásai 2003. évben pénzforgalmilag
3.726,5 millió forintban teljesültek, lekötésekkel együtt 4.806,9 millió forintban.
Ez a pénzforgalmi teljesítést tekintve közel 65 %-os, a lekötésekkel együtt számba véve (az igen jelentős előző évi maradvány felhasználás eredményeként)
nagyságrenddel kisebb, 4 % körüli növekedést jelentett a 2002. évhez képest.
A fejlesztési kiadások eredeti előirányzata év közben jelentősen csökkentésre
került. Ennek legnagyobb tételei a személyi kiadásokra átcsoportosított 400,0
millió forint, valamint a fejezet részére átadott 1.000,0 millió forint volt.
Az NHIT Irodánál mind a személyi juttatások, mind a dologi és fejlesztési kiadások előirányzat teljesítései a költségvetési tervhez viszonyítva arányosan realizálódtak.
A HIF és a NHIT Iroda 2003. évi előirányzat-módosításai (millió forintban):
Kiadásból
Támogatás személyi juttatás

A 2003. évi előirányzat-módosítások
levezetése

Kiadás

Bevétel

A 2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat

12.008,0

12.008,0

2.251,5

280,0

280,0

101,0

Módosítások jogcímenként
1. Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett
pénzeszköz miatti módosítás
-

NHIT Iroda működési kiadásaira jóváhagyott működési célú pénzeszköz átvé-

10

tel

2. Többletbevételek miatti módosítás

234,2

234,2

3. 2002. évi előirányzat-maradvány felhasználása
- HIF
- NHIT Iroda

2.883,8
14,4

2883,8
14,4

4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

400,0

-

alaptevékenységi többletbevételek

-

a Hírközlési tv. és a köztisztviselők jogállásáról szóló tv. módosításával kapcsolatos változások miatt
-

lakásépítési kölcsön nyújtás és törlesztés miatti átcsoportosítás

-

felhalmozási és tőke jellegű bevételek
miatti átcsoportosítás

-

felújítási kiadások átcsoportosítása dologi kiadásokra, illetve pénzeszközátadásra

-

beruházási kiadások átcsoportosítása
dologi kiadásokra

Módosított előirányzat

305,8

- 400,0

11,0
-11,0

37,3

4,0
-4,0
34,0
-34,0

118,4
-118,4
1000,0
-1000,0
15.420,4

15.420,4

2.695,6

Az előirányzatok évközi változásai
A központi költségvetési szervek számára előírt tervezési eljárásból adódóan az
eredeti előirányzatok nem tartalmazhatják az évközben átvett pénzeszközöket és
a maradvány felhasználást, ezért 2003. évben 3.412,4 millió forint összegű előirányzat-módosítást kellett végrehajtani.
2002. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatti előirányzat módosítás saját
hatáskörben: jóváhagyását követően a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felújítás, és intézményi beruházások eredeti előirányzatait összesen 2.898,2 millió forinttal kellett módosítani.
NHIT Iroda működéséhez biztosított működési célú pénzeszközátvétel miatti előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben: Az NHIT Iroda működési kiadásaira
280,0 millió forint került jóváhagyásra a fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
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Többletbevétel miatti előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben: Az alaptevékenységi bevételeken belül a koncessziós szerződések alapján fizetendő frekvenciahasználati díjak eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítése a szolgáltatók
piaci helyzetének, illetve jelentős mértékű piacbővülésének eredményeképpen
befizetett frekvenciadíjak és az azonosítókért fizetett díjak összességében 234,2
millió forint többletbevétel miatti előirányzat módosítást tett szükségessé. A bevételi előirányzat növekedéssel összhangban a dologi kiadások előirányzatát
kellett megemelni az 50 %-os befizetési kötelezettség és a többletfeladatok miatti
kiadások teljesítése érdekében.
A működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás fejezeti hatáskörben: A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosításával összefüggő változások, illetőleg a hírközlési törvény Ktv-t módosító speciális rendelkezései és
az új Hírközlési Hatóság felállításával kapcsolatos többletfeladatok miatt fejezeti
hatáskörű előirányzat átcsoportosítással a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelő járulékok összességében 400,0 millió forinttal nőttek az intézményi beruházási kiadások terhére.
A felhalmozási kiadások és a kölcsön nyújtás, valamint a működési bevételek, a
kölcsön törlesztés és a felhalmozási és tőke jellegű bevételek közötti előirányzatátcsoportosítás fejezeti hatáskörben: A HIF 2003. évi elemi költségvetése –
összhangban a költségvetési törvényben foglaltakkal – eltért a tervadatoktól, ami
szükségessé tette az előirányzat-átcsoportosítást a kölcsönnyújtás és az intézményi egyéb felhalmozási kiadások között 11,0 millió forint összegben, a bevételeken belül pedig a kölcsön törlesztés, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a
működési bevételek között 4,0 millió forint, illetve 34,0 millió forint összegben.
Felújítási kiadások átcsoportosítása fejezeti hatáskörben: Az ingatlan felújítások
egy része a tervezetthez képest nem valósult meg, ezért 118,4 millió forint átcsoportosítása vált szükségessé. A dologi kiadásokra történő 95,3 millió forint átcsoportosítást egyrészt az Elektronikus Hírközlési Törvény szervezetet érintő
rendelkezései miatt a szervezet-átalakítás végrehajtásához szükséges külső szolgáltatás igénybevétele, másrészt a fejezet által meghatározott többlet feladatok
(pályázat lebonyolítása) elvégzésével kapcsolatos kiadások indokolták. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel megkötött együttműködési
megállapodások a tervezetthez képest többletforrást igényelt, ez indokolta a 23,1
millió forint átcsoportosítását a működési célú pénzeszközátadásra.
Beruházási és dologi kiadások közötti átcsoportosítás fejezeti hatáskörben: Az
IHM-nél jelentkező többletfeladatok végrehajtása érdekében előírt befizetési kötelezettség teljesítése tette szükségessé a dologi kiadások 1.000,0 millió forinttal
történő megemelését a beruházási előirányzat terhére.
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A személyi juttatások előirányzatainak alakulása
A HIF 2003. évi engedélyezett létszáma – az NHIT Iroda 6 fős létszámával
együtt – 496 főben, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
eredeti előirányzata (NHIT Iroda nélkül) 2.251,5 millió forintban, illetve 738,1
millió forintban került jóváhagyásra. Az összes személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások aránya 61 %-ot, a nem rendszeres személyi juttatások
aránya 37 %-ot, míg a külső személyi juttatások aránya 2 %-ot képviselt.
A HIF – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényből adódó új
szervezet felállításával kapcsolatos feladatokra tekintettel – 2003-ban mentesült a
10 %-os (49 főt érintő) központi létszámleépítés végrehajtása alól. (A 2004-ben
végrehajtandó létszámleépítés többletköltségei teljes egészében a 2004. évi költségvetést terhelik.) A 2003. december 31-i munkajogi záró létszám 488 fő volt,
tartósan (négy hónapnál hosszabb ideig) üres álláshellyel nem rendelkezett.
Megnevezés

2002.

2003.

2003/2002.
(%)

HIF
Átlaglétszám* (fő)
Átlagilletmény (Ft/fő/hó)

467
251.855

472
277.405

101,1
110,1

NHIT
Átlaglétszám (fő)
Átlagilletmény (Ft/fő/hó)

3
307.435

5
266.404

166,7
86,7

Összesen
Átlaglétszám (fő)
Átlagilletmény (Ft/fő/hó)

470
252.210

477
277.290

101,4
109,9

* teljes- és részmunkaidős

5. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2 beruházási előirányzat, 9 célelőirányzat, illetve a fejezeti tartalék került jóváhagyásra. A fejezeti kezelésű előirányzatokra a 2003. évre összesen 28,5 milliárd forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, a módosított előirányzat azonban 55,9 milliárd forintra növekedett az
előző évi maradvány felhasználását követően.
A fejezeti kezelésű előirányzatokat a következő kormányhatáskörű előirányzatmódosítások érintették (millió forintban):

13

A 2003. évi kormányhatáskörű előirányzat-módosítások levezetése
-

Többlettámogatás főtisztviselői illetményemelésre

-

Többlettámogatás okt. 15-i földgázáremelésre

-

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1,0

1,0

1,2

1,2

-108,7
-6,4
-5,0
-35,0
-20,0
-172,9

-108,7
-6,4
-5,0
-35,0
-20,0
-172,9

Kiadásból
személyi jutt.
0,8

Elvonás a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően:
Informatikai célelőirányzat
Tagállamként való működés
ACQUIS átvételének nemzeti pr.
EU Információs társadalom projekt
Nemzetközi tagdíjak

Kormányhatáskörű módosítások összesen:

-3,6

-2,8

A fejezeti kezelésű előirányzatok összes előirányzat-módosítás levezetése: (millió forint)
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat

Kiadás

Bevétel

28 516,0

1 276,0

Támogatás

Érintett fejezeti
kez. előir.

27 240,0

Módosítások kedvezményezettenként
−

saját intézménynek
=

működésre

=

meghatározott feladatra

1 000,0
-68,7

1 000,0

=

tovább finanszírozásra

-360,0
-20,0
-35,0
-225,0
-20,0
-60,0
-30,0
-350,0
-250,0
-31,3
124,4

-263,7

Informatikai célei.
-68,7 Fejezeti tartalék
-96,3
-20,0
-35,0
-225,0
-20,0
-60,0
-30,0
-350,0
-250,0
-31,3
124,4

Informatikai célei.
Inform. eszközfen.
Védelemszerv. fa.

Nemzetközi tagd.
Légi riasztás
ACQUIS átvét.
Tagállamént v. m.
EU Inf. társ.
Törvényhozó sz. b.
Fejezeti tartalék
Törvényhozó sz.
maradványa
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−

más fejezet intézményének
=

működésre

=

meghatározott feladatra

=

tovább finanszírozásra

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának

-200,0

-200,0 Informatikai célei.

-630,4

-630,4 Informatikai célei.

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
−

−

Maradvány előirányzatosítás

Bevétel előirányzatosítása

− Egyéb
Módosított előirányzat

11 033,4
17 491,8
3,9
138,8
15,7
0,4

11 033,4
17 491,8
3,9
138,8
15,7
0,4

3,4

3,4

-108,7
55 938,7

Informatikai célei.
Informatikai célei.
Postai beruházások
Törvényhozó sz. b.
IHM központi ép.

Befizetési köt.
Informatikai célei.
-108,7 Informatikai célei.

30 699,7

25 239,0

5.1. alcím: Beruházások
5.1.1. Postai beruházások
A költségvetési törvényben a „postai beruházásokra” 400,0 millió forint került
jóváhagyásra. A „postai épület rekonstrukció” keretében 2002. évben befejeződött beruházások költségvetési maradvány összegéből további 3,9 millió forint
került felhasználásra. Az előirányzat célja az Integrált Posta Hálózat (IPH) megvalósításához állami segítségnyújtás.
Az Integrált Posta Hálózat célja, hogy a posták működését integrált, egységes
hálózatban biztosítsa. Az IPH bevezetése növeli a Magyar Posta piaci értékét és
informatikai és technológiai hátrányok felszámolásával hozzájárul az összpostai
minőség növeléséhez, továbbá az információs társadalom igényeihez alkalmazkodó on-line küldemény nyomon követés bevezetését is elősegíti. Az IPH létrehozása a hagyományostól minden tekintetben eltérő postahelyek kialakítását
igényli, kezdetben mintegy 200-230 helyszínen, kb. 2000-2200 IPH munkahely
megteremtésével. A 2003. évi projektek az alábbiak:
1. Békéscsaba 1. posta építése
Az előirányzott 210,0 millió forint költségvetési támogatásból (a beruházás közbeszerzési eljárásának elhúzódása, és a késői szerződéskötés miatt) 126,9 millió
forint felhasználása realizálódott. A 2004. év elejére áthúzódó beruházási teljesí-
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tések szerződéssel lekötöttek, így a 83,1 millió forint költségvetési maradvány
összeg felhasználása megtörténik.
2. Szentgotthárd posta rekonstrukció
A beruházás üzembe helyezése 2003. december 31-én megtörtént, de 3,0 millió
forint összegű számla kifizetése a 2004. évre áthúzódott. A kifizetés csak a folyamatban lévő módosított alapokmány jóváhagyását követően realizálódhat. A
2003. évben összességében 96,5 millió forint felhasználása történt meg.
3. Mezőtúr posta rekonstrukciója
A beruházás finanszírozási alapokmány szerint a beruházás költségelőirányzata
337,3 millió forint. A beruházás tervezett üzembe helyezése 2004. szeptemberében valósulhat meg. A 2003. évben 49,2 millió forint költségvetési forrás felhasználása realizálódott. A tervezett forrás tárgyévi felhasználására a beruházás
közbeszerzési eljárásának elhúzódása és a késői szerződéskötés miatt került sor.
A további 44,3 millió forint költségvetési maradvány felhasználhatósága érdekében az alapokmány módosítása folyamatban van.
A postai beruházásokra a 2003. évre jóváhagyott 400,0 millió forintból, illetve a
jóváhagyott 3,9 millió forint maradványból összességében 276,6 millió forint
felhasználása történt meg. A 127,3 millió forint szerződéssel lekötött maradvány
felhasználásához a beruházási alapokmányok módosítása folyamatban van.
A költségvetési támogatás minden esetben kiegészül a Magyar Posta Rt. saját
forrásának összegével, amely terv szerint 148,4 millió forint volt. Ebből 77,9
millió forint felhasználása történt meg a beruházások elhúzódása miatt.
A postai beruházások előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

2002. évi
tény

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
1
2
3
millió forintban, egy tizedessel
450,7
400,0
403,9
-

450,7

-

400,0

350,0
105,0

-

4,3

-

2003. évi
tény

4/1

4/3

4

5

6

276,6
-

403,9
-

400,0
-

61,4

400,0
0

114,3
-

127,3

68,5
-

276,6
-

400,0
3,9

%-ban
61,4

296,0

68,5
100,0
-
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5.1.2. Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
Az előirányzat az IHM Központi Szervezete beruházásainak finanszírozására
használható fel. A Dob utcai székházban kap helyet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT), az Információs Társadalom Kht. és más, a fejezet,
illetőleg az IHM működését segítő szervezet. Az új körülményeknek megfelelően
a különböző szervezetek elhelyezéséhez a minisztérium munka- és munkakörülmények színvonalának javítása érdekében van szükség a beruházási támogatásra.
Az előirányzat szolgál fedezetül a korszerű informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére, személygépkocsik, bútorok cseréjére.
A törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásaira jóváhagyott 250,0 millió forint előirányzat átcsoportosításra került az IHM Igazgatása részére, melyet kiegészített az előző évi 138,8 millió forint összegű előirányzat-maradvány, így 338,8
millió forint állt a minisztérium rendelkezésére. Az előirányzat-maradványt az
érvényben lévő kormányrendeletek szerint a Kincstár a következő évben átadott
pénzeszközként nyitja meg, mely a fejezeti kezelésű előirányzatoktól szintén felhalmozási célú pénzeszköz-átadással került biztosításra az IHM Igazgatás részére.
Az IHM Igazgatása a 2002. évben, az IHM felállításával kapcsolatosan megkezdett beruházásokat (gépjárműpark fejlesztése, számítástechnikai és irodatechnikai
eszközök beszerzése) folytatta a 2003. évben, melyeket már 2002-ben szerződéssel lekötött. Ezen belül – a minisztériumok átszervezése következtében, illetve a
takarékosság jegyében – megvalósult az IHM személygépkocsi parkjának frissítése annak érdekében, hogy a gazdaságtalanul üzemeltethető, megnövekedett
szerviz igényű gépkocsikat lecserélhesse.
Megvalósult három azonos alapterületű helyettes államtitkári iroda együttes kialakítása, melynek klimatizálása is megoldásra került, illetve a hivatalos tárgyalások zavartalan és kultúrált lebonyolítása érdekében kialakításra került öt azonos
alapterületű tárgyaló. A munkákra vonatkozó nyílt közbeszerzési pályázat 2002.
decemberében jelent meg a Közbeszerzési értesítőben, majd eredményes tárgyalások után került sor a szerződések megkötésére és a munkák elvégzésére. Folytatódtak a minisztériumi székház irodáiban az előző évben megkezdett bútorcseréket, illetve egyéb berendezések cseréi, javítva ezzel a munkakörülményeket és
a munkahelyi közérzetet. Az elavult számítógépek egy része modern, nagy teljesítményű számítógépre lett kicserélve. Irodagépek, irodatechnikai eszközök
(fénymásolókat, faxokat, munkahelyi iratmegsemmisítőket) kerültek beszerezésre a munkatársak színvonalasabb és gyorsabb munkavégzésének biztosítása érdekében. Szintén közbeszerzési eljárással valósult meg a Minisztérium részére
integrált gazdasági irányítási rendszer bevezetése. A rendszer 2003. decemberében elkészült, bevezetése a 2004. évben folyamatosan kerül sor.

17

Az előző évben lekötött maradványon felül további 125,6 millió forint felhasználása történt meg a tárgyévben. A 124,4 millió forint maradvány a fejezeti kezelésű előirányzatok közé visszavezetésre került az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően. A maradványt az irodahelyiségek és folyosók világítási
rendszere korszerűsítésére, illetve az épület egészére kiterjedő tűzjelző rendszer
telepítésének előkészítésére tervezzük felhasználni, melyre a közbeszerzési eljárás 2003. novemberében kiírásra került.
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásainak előirányzatai és változásuk:
Megnevezés

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

2002. évi
tény

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
1
2
3
millió forintban, egy tizedessel
236,0
250,0
263,2
-

-

250,0

138,8
236,0

-

138,8

-

2003. évi
tény

4/1

4/3

4

5

6

138,8

124,4
138,8

89,6
58,8

52,7
100,0
100,0

124,4

89,6

-

124,4

250,0
-

0
-

124,4
138,8

%-ban
58,8
-

5.2. alcím: Célelőirányzatok
5.2.1 Informatikai eszközfenntartás
A célelőirányzat kiemelt feladata gondoskodni a kormányzati szintű eszközök
fenntartásáról és a működési feltételek megteremtéséről. A célelőirányzat terhére
valósítjuk meg a számítógép-hálózat kábelezésének átépítését, a számítógéppark
karbantartását, az elhasználódott PC-k cseréjét. A minisztériumi informatikai
géppark külső vállalkozások által történő fenntartása, illetve a szervergépek folyamatos karbantartása központosított közbeszerzés keretében valósult meg. A
különféle informatikai eszközök javíttatását részben a helyszínre szerződés alapján kihelyezett technikusokkal, részben szervizben végeztetjük el.
A célelőirányzatra jóváhagyott 20,0 millió forintot az IHM Igazgatása részére
előirányzat-módosítás keretében átadta a fejezet, az előirányzat felhasználása
beépül az IHM Igazgatás beszámolójába. A 20,0 millió forintból a 2003. évben
8,6 millió forint kifizetése történt meg, a további 11,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
Az informatikai eszközfenntartás előirányzatai és azok változása:
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Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
20,0
0

2003. évi
tény

4/1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

20,0

6
%-ban

-

20,0

4/3

0
-

0

0

-

5.2.2. Védelemszervezési feladatok
A célelőirányzat terhére az alábbi feladatokat kell végrehajtani:
− polgári védelmi feladatok, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény alapján szakmai előírások és útmutatók kimunkálása, továbbképző tanfolyamok szervezése, lebonyolítása,
− a NATO-tagságból adódó feladatok, azaz a hazai hírközlési és informatikai
infrastruktúra teljesítő képességének vizsgálata, részvétel a SCEPC és a CCPC
Bizottság és munkacsoport ülésein, (2337/1999. (XII. 20.) és 2010/2002. (I.
25.) kormányhatározatok)
− nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok, (248/1997. (XII. 20.) kormányrendelet)
− ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése, továbbképzés
szervezése (1999. évi LXXXIV. tv., 179/1999. (XII. 10.) kormányrendelet).
Fenti feladatok keretében kidolgozásra került a „Nukleáris Balesetelhárítási Intézkedési Terv”, melynek célja, hogy a tárca megfeleljen a 248/1997. (XII. 20.)
kormányrendeletben előírt feladatoknak. Célul tűztük ki, hogy a tárca irányítása
alá tartozó gazdasági szervezeteknél az informatikai biztonság kezelése azonos
módon történjen, melynek elősegítése érdekében egységesen igyekszünk szabályozni a vállalatok informatikai biztonsági előírásait.
NATO tagságunkból fakadóan megrendezésre került 2003. november 24-28. között a NATO CCPC munkacsoporti ülés és szeminárium, valamint folyamatos a
kapcsolattartás a NATO szakmai intézményeivel.
A polgári védelmi, valamint az ágazati katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában résztvevő szervek érintett vezetői és munkatársai részére szakmai továbbképzéseket szerveztünk, illetve bonyolítottunk le.
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A célelőirányzatra jóváhagyott 35,0 millió forintot az IHM Igazgatása részére
előirányzat-módosítás keretében átadta a fejezet, felhasználása beépül az IHM
Igazgatás beszámolójába. A 2003. évben 30,3 millió forint kifizetése történt meg,
4,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
A védelemszervezési feladatok előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
35,0
0

2003. évi
tény

4/1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

35,0

6
%-ban

-

35,0

4/3

0
-

0

0

-

5.2.3. Kutatási feladatok
A kutatási feladatokra jóváhagyott előirányzatok a Magyar Űrkutatási Iroda által
kiírt témapályázatok finanszírozására szolgál. A Magyar Űrkutatási Iroda pályázati rendszerben K+F célokra, hazai kutatásokra és fejlesztésekre, a tudományos
szinten tartásra, a hazai alkalmazások előkészítésére és a nemzetközi együttműködés kiadásaira fordítja az előirányzatot. A jóváhagyott előirányzat felhasználása, illetve lekötése a 2003. évben teljes egészében megtörtént. A kiírt pályázatok
témák szerinti megoszlása a Magyar Űrkutatási Iroda költségvetésének végrehajtására vonatkozó résznél került ismertetésre.
Kutatási feladatok előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
200,0
200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

200,0
-

2003. évi
tény

4/1

4

5

200,0

6
%-ban

120,2
-

200,0
-

4/3

120,2
-

200,0

200,0
79,8

-

60,1
60,1
100,0
-
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5.2.4. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
Az előirányzatot a tagdíjfizetésnél figyelembe vett szervezetek (ITU, UPU, ICA,
EEMA, CEPT, ERTICO, egyéb) díjainak kiegyenlítésére, határon túli magyarok
ITC támogatására, sokoldalú és kétoldalú kapcsolatok, bizottságok külföldi kiküldetései, tárgyalások, programok és egyéb felmerülő nemzetközi feladatok
költségeire fordítottuk. Az IHM 2002. év közepén történt létrehozása a 2003.
évben is a nemzetközi kapcsolatrendszer dinamikus, folyamatos bővítését követelte meg, mind a kétoldalú és regionális kapcsolatok, mind a kormányközi, illetve szakmai nemzetközi szervezetek vonatkozásában. Kiemelt partnereink az EU
és a szomszédos államok mellett az észak-amerikai térség, Oroszország, Izrael és
egyes ázsiai államok, melyekkel vezetői, illetve szakértői szinten vettük fel a
kapcsolatot.
A Kormány korábbi döntése értelmében a magyar – baden-württembergi, illetve
a magyar – indonéz Kormányközi Vegyes Bizottságok magyar társelnöki teendőit látja el az informatikai és hírközlési miniszter. Az ezzel kapcsolatos –
összkormányzati feladatot képező – kiutazásokat és hazai rendezvényeket az
előirányzat terhére finanszíroztuk.
A célelőirányzatra jóváhagyott 225,0 millió forintot az IHM Igazgatása részére
előirányzat-módosítás keretében átadta a fejezet, az előirányzat felhasználása
beépül az IHM Igazgatás beszámolójába. A 225,0 millió forintból 20,0 millió
forint kormánydöntés alapján elvonásra került, 162,2 millió forint kifizetése történt meg, a további 42,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
Nemzetközi tagdíjak előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
225,0
0

2003. évi
tény

4/1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

225,0

6
%-ban

-

225,0

4/3

0
-

0

0

-
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5.2.5. Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai
A légi riasztási rendszer üzemeltetése, fenntartása érdekében a Nemzeti Hírközlési Hatóság éves szerződést kötött az Antenna Hungária Rt-vel. A rendszer biztosítja, hogy a közszolgálati rádióállomásokon kisugárzott légiriasztási jelzést a
kereskedelmi adók is kisugározzák a lakosság részére. A rendszer üzemképességét időszakos vizsgálatok, próbák bizonyították. Megvizsgálásra került annak
lehetősége, hogy a légi riasztási rendszer miképpen kapcsolható össze más, minősített időszakban használatos informatikai rendszerekkel.
Az éves jóváhagyott előirányzat összege 20,0 millió forint volt, amely átcsoportosításra került az IHM Igazgatása részére, ezért teljesítése beépült az IHM Igazgatás beszámolójába. A 2003. évben 18,0 millió forint kifizetése történt meg, a
további 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
Légi riasztási rendszer fenntartási előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
20,0
0

2003. évi
tény

4/1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

20,0

6
%-ban

-

20,0

4/3

0
-

0

0

-

5.3. alcím: EU-csatlakozás informatikai és hírközlési nemzeti programja
5.3.1. ACQUIS átvételének nemzeti programja
Az ACQUIS átvételének nemzeti programja keretében az EU-jogszabályi harmonizáció minél teljesebb körű biztosítása a cél. Ennek keretében az EU jogszabályok adaptációjára, a magyar jogszabályoknak történő megfelelés érdekében
szükséges joganyagok tervezetének elkészítésére kötöttünk szakértői szerződéseket az alábbi témákban:
− Elektronikus úton előállított dokumentumok digitális archiválása,
− Papír alapú dokumentumok digitális archiválása,
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− Elektronikus kereskedelmi jogsértések miatt indított eljárások szabályainak
kialakítása,
− A közigazgatás egységes elektronikus iratkezelésének kialakítása,
− Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos
elektronikus iratkezelés,
− A szerzői jogról szóló törvényben meghatározott szabad felhasználás esetében
a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározására („NAVA”) kormányrendelet-tervezet készítése.
Az előirányzat az IHM Igazgatás részére előirányzat-módosítással átadásra került, a teljesítés beépül az IHM Igazgatás beszámolójába. A feladaton keletkezett
12,5 millió forint összegű maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással
terhelt, mivel a 2003. évben megkötött szerződések egy részében a 2004. évben
történik meg a kifizetés.
ACQUIS átvételének előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
60,0
0

2003. évi
tény

4/1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

60,0

6
%-ban

-

10,0
47,0

4/3

0
-

0

0

-

5.3.2. Tagállamként való működés programja
A célelőirányzatra 30,0 millió forint került jóváhagyásra, melyet a fejezeti kezelésű előirányzatok közül az IHM Igazgatás részére előirányzat-módosítással átadott a fejezet, a teljesítés beépül az IHM Igazgatás beszámolójába.
Az előirányzat egyrészt a Brüsszelbe delegált szakdiplomata működési kiadásait
fedezi, melyre a kiadásokat fedező 17,3 millió forint átcsoportosításra került. Az
átcsoportosítást követően rendelkezésre álló módosított előirányzatból 11,7 millió forint kifizetése történt meg a tagállamként való működés feltételeinek biztosítására kötött megbízási szerződésekre. Az 1,0 millió forint maradvány az EUba lépéssel kapcsolatos nyelvtanfolyami költségek fedezetére került lekötésre.
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Tagállamként való működés programjának előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
30,0
0

2003. évi
tény

4/1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

30,0

6
%-ban

-

12,3
14,0

4/3

0
-

0

0

-

5.3.3. EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-műszaki előkészítése
Az előirányzat az EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati
feltételeinek megteremtésével a projektek technikai-műszaki előkészítésével öszszefüggő feladat finanszírozására használható fel.
Az EU Információs társadalom projekt keretében a 2003. évben kiemelt prioritást
kapott az IT Információs Társadalom Kht. támogatása érdekében vállalt 170,0
millió Ft-os kötelezettség, mely az EU Strukturális Alapjaiból megvalósuló projektek lebonyolítására létrejövő Közreműködő Szervezetként (KSZ) való akkreditálásra való felkészülést támogatta. A Támogatási szerződés 2003. február 1-től
2003. december 31-ig történő megvalósítása során az IT Kht. a felkészülést befejezte szervezeti, intézményi, szakmai és infrastrukturális téren egyaránt. Az IT
Kht-t a KEHI 2003. novemberében Közreműködő Szervezetként akkreditálta.
Segítségével az IHM a továbbiakban megvalósíthatja a Nemzeti Fejlesztési Terv
(NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) 4. prioritását, azaz az információs társadalom fejlesztését, melynek szakmai felügyelője.
Szintén az előirányzat terhére valósítottuk meg az IT Koordinációs Iroda működtetésével kapcsolatban felmerülő feladatok támogatását. Az Iroda az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság (ITKTB) koordinációs szerve. Az ITKTB létrehozásáról a 1214/2002. (XII. 28.) Korm. határozat rendelkezett, mellyel biztosítani kívánták, hogy az információs társadalom fejlesztésének
állami feladatai koordináltan valósuljanak meg. Az Iroda támogatására a 2003.
évi költségvetésből összesen 36,8 millió forintot fordítottunk.
Az EU Strukturális Alapok fogadására való előkészítő feladatok kapcsán szintén
az IT Kht-t támogatta az IHM, melyre a 2003. évi költségvetés terhére 24,0 mil-

24

lió forint került elkülönítésre. Az EU Strukturális Alapok kezelésére vonatkozó
támogatás célja, hogy az IT Kht. működjön közre az NFT és az OP-k elfogadásában és a tervezőmunkában. Az IHM minisztere a 1218/2002. (XII. 29.) Korm.
határozat 4. pontja alapján az IT Kht-t jelölte ki az EU Strukturális Alapjaiban
való közreműködésre. A GVOP 4. prioritásához kapcsolódóan az IHM-nek kellett előkészítenie a program kiegészítő dokumentumokat, amelyek alapján a
GVOP-s pályázatokat 2004. január-február hónapokban az IHM kiírta. Az IT
Kht. végezte az ehhez szükséges szakértői tevékenység koordinációját, elkészítette az eljárási rendet, részt vett az előkészítési és dokumentálási folyamatokban.
Az éves jóváhagyott előirányzat összege 350,0 millió forint volt. Az előirányzat
átcsoportosításra került az IHM Igazgatása részére, az előirányzat teljesítése beépült az IHM Igazgatás beszámolójába. A 2003. évben 80,2 millió forint elvonásra került, a módosított előirányzatból 145,9 millió forint kifizetése történt meg, a
további 123,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
EU Információs Társadalom projekt előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

2002. évi
tény
1

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi kiadások
átadott pénzeszköz
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

-

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
2
3
millió forintban, egy tizedessel
350,0
0

2003. évi
tény

4/1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

350,0

6
%-ban

-

30,5
40,0
270,0

4/3

0
-

0

0

-

5.4. alcím: Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok célelőirányzat
A Magyar Köztársaság informatikai és hírközlési politikájának megvalósítása
érdekében a mindenkori éves központi költségvetésben meghatározott informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű
előirányzat egységes szemléletű felhasználásának és kezelésének szabályairól a
11/2001. (IV.24.) MeHVM rendelet intézkedik.
A célelőirányzat eredeti költségvetése 26,826,0 millió forint kiadási előirányzatot
tartalmazott, melyre 25.550,0 millió forint költségvetési támogatás és 1.276,0
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millió forint saját bevételi előirányzat nyújt fedezetet. Az évközi előirányzatmódosítások hatására (elsősorban az előző évi maradvány felhasználásával) a
kiadási előirányzat 55.055,5 millió forintra növekedett, amely 50,8 %-ban teljesült.
Az informatikai célelőirányzat fontosabb előirányzatai és azok változása:
Megnevezés

Kiadás
ebből:
személyi juttatás
dologi és folyó kiadás
átadott pénzeszköz
felhalmozási kiadás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
felhasználása
Keletkezett maradvány

2002. évi
tény

2003. évi
2003. évi
eredeti előimódosított
rányzat
előirányzat
1
2
3
millió forintban, egy tizedessel
19 496,2
26 826,0
55 055,5
2 759,9
1 640,3
15 096,0
331,3
31 226,6
10 185,6
22 247,3

20 826,0
1 000,0
5 000,0
1 276,0
25 550,0
-

21 877,1
15 494,6
17 683,8
2 932,5
24 514,6
27 608,5
-

2003. évi
tény

4/1

4/3

4

5

6

27 946,3

%-ban
143,3

16 688,5
2 948,2
8 309,7
2 791,7
24 514,6
22 438,7

604,6
179,7
55,0
842,7
78,5
220,3

-

21 798,5

97,9

-

50,8

76,3
19,0
47,0
95,2
100,0
81,3

Az IHM 2002. évi maradványából 10 500 millió forint elvonásra került a
2253/2003. Kormányhatározat alapján, mely magában foglalja a maradvány befizetési kötelezettséget is.
Az előirányzat felhasználási lehetőségét determinálta az Európai Unióhoz való
csatlakozás. Meghatározta az előkészítésben való részvételünk szakmai támogatását, az EU hírközlési politikájából és stratégiájából adódó hazai lehetőségek
feltárását, illetőleg hasznosításuk szakmai előkészítését. A keretösszegből oldottuk meg a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásából következő, a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítésével kapcsolatos előkészítő feladataink szakmai támogatását, a hírközlési politika és stratégia folyamatos karbantartásához, továbbá
a szabályozói intézkedések megalapozásához szükséges hatástanulmányok elkészítését, valamint a meglévő koncessziós szerződések felülvizsgálatával kapcsolatos tanácsadást.
Több ügyvédi iroda szolgáltatásának igénybevételével folytak a posta törvény,
valamint a különféle postai tárgyú kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
előkészítő munkálatai. Meg kellett oldanunk a közbenső koncepcióváltást, mely
szerint a postát és az elektronikus hírközlést külön törvények fogják szabályozni.
Jelentős feladatot hajtott végre a Minisztérium a hírközlésről szóló 2001. évi XL.
törvény módosításának előkészítéséhez a frekvenciagazdálkodás, illetőleg a rádiótávközlés vonatkozásában. Ennek keretében kerültek kialakításra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rádiótávközléssel, frekvenciagazdálkodással összefüggő részei, valamint részletes elemzés készült a vonatkozó
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közösségi jogszabályok és a hazai jogszabályi rendelkezések összevetéséről. A
jövőbe mutat az országos és körzeti rádió- és televízió műsor szétosztására és
szórására vonatkozó jogszabályi előírások elemzése, különös tekintettel a földfelszíni digitális televízió bevezetéséhez szükséges lépésekre.
A célelőirányzat több jelentős, közérdeklődésre is számot tartó projekt megvalósítására nyújtott lehetőséget. Ezek közé tartozik a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól szóló 125/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet szerint biztosítandó földrajzi számhordozhatóság bevezetése érdekében szükséges kötelező
fejlesztésekhez történő hozzájárulás. Szintén a célelőirányzat nyújtott fedezetet a
kormányváltást követően meghirdetett, a lakossági Internet elterjedést a szolgáltatás díjának csökkentésével elősegítő intézkedés folytatására. A távbeszélő szolgáltatókkal kötött megállapodások alapján a költségvetés támogatást nyújtott a
szolgáltatók részére az értékesített kedvezményes díjcsomagok számától függően, mely a szolgáltatás díjának 25 %-os csökkentését teszi lehetővé.
Összességében a tárca
– a hírközlési szabályozással összefüggő feladatokra
500 millió forintot,
– a számhordozhatóság vezetékes távközlési hálózatba történő bevezetésének
fejlesztési költségei 25 %-ának átvállalására
600 millió forintot
– a digitális televíziózás fejlesztésére
500 millió forintot
– a hírközlési statisztikai adatfelmérés, feldolgozás céljaira 120 millió forintot
– a szabványosításra
65 millió forintot
– Egységes Digitális Rádiótávközlés Rendszer (EDR) kialakítás
céljára
100 millió forintot
– elektronikus aláírás gyors bevezetésére
300 millió forintot
fordított, részben a Hírközlési Intézményektől átcsoportosított 1000 millió forint
előirányzat terhére.
A lakossági Internet-szolgáltatás árcsökkentését elősegítő költségvetési támogatás 920 millió forint volt, a lakosság részére nyújtott kedvezmény pedig ennek
több mint kétszerese, figyelembe véve, hogy a szolgáltatók saját forrásból is legalább ilyen nagyságrendű árcsökkentést vállaltak.
A célelőirányzat terhére az előző évek gyakorlatának megfelelően védelem- és
biztonságfejlesztési tárcaközi projektet indítottunk, melynek célja olyan projektek megvalósítása, amelyek segítik a védelmi tevékenységet támogató informatikai rendszerek optimalizálását és szükséges mértékű egységesítését (8 projekt
összesen 297 millió forint értékben). A közbeszerzési eljárás alól az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága felmentést adott, így az egyes beszerzések nemzetbiztonsági és titokvédelmi okok miatti sajátos szabályairól szóló 151/1999.
(X. 22.) kormányrendeletben foglaltak szerint történnek.
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Projektet indítottunk az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére, a vízügyi és
természetvédelmi szervezetek információs hálózatának korszerűsítésére, figyelembe véve a Duna mentén kialakítandó kommunikációs hálózat közháló programba való illesztését.
Munkánk részét képezte a hírközlési állami céltartalék fejlesztési tervének megfelelően a céltartalék tárolási, leltározási, felülvizsgálati, illetve korszerűsítési
feladataihoz történő hozzájárulás, valamint védelmi tárgyú jogszabályok felülvizsgálata, a módosítások előkészítése, új jogszabálytervezetekre vonatkozó javaslatok készítése.
A célelőirányzat terhére indított pályázatok:
A finanszírozott pályázatokat két nagy csoportba sorolhatjuk:
1. IHM által 2002 és 2003-ban kiírt pályázatok (25 pályázat);
2. IHM jogelődje által kiírt pályázatok (20 pályázat).
A Kormányprogramban foglaltaknak megfelelően – annak érdekében, hogy az
információs társadalom nyújtotta lehetőségekkel az állampolgárok minél szélesebb körben élhessenek – az IHM 2002-es megalakulása óta folyamatosan ír ki
pályázatokat különböző célcsoportok számára.
A következőkben felsorolt pályázatok egy része a 2002. évi célelőirányzat terhére vállalt kötelezettséget jelent, de szerződéskötésre 2003. évben került sor.
A pályázatok keretében a nyertes pályázók a meghirdetett feltételek szerint a
Katalógus rendszeren keresztül megrendelték eszközeiket, majd a kiszállítás után
a szükséges dokumentumokat ellátva a megfelelő formai és tartalmi kellékekkel
az elszámolások benyújtásra kerültek. A pályázatok egy részének kezelése, utógondozása átnyúlik a 2004 évre is.

IHM-ITP-1 – eDemokrácia - önkormányzatok a világhálón
A pályázat célja támogatás nyújtása az alapvető informatikai infrastruktúrához
szükséges eszközök (számítógépek) beszerzéséhez, az elektronikus kapcsolattartás feltételeinek megteremtéséhez (modem, internet), valamint az elektronikus
közigazgatás szolgáltatások bevezetéséhez szükséges előkészületekhez (hitelesítés).
Kiírás éve
2002

Pályázók száma
1619

Keretösszeg
520 000 000

Támogatottak száma
1493

Az IHM-ITP-1 pályázat 3 alprogramból állt:

Közreműködő szervezet
IT Kht, MÁK
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-

-

Alapinfrastruktúra - települési önkormányzatoknak, körjegyzőségeknek
legfeljebb 2 PC és egy nyomtató biztosítására;
Elérhetőség - települési önkormányzatoknak, körjegyzőségeknek interneteléréshez szükséges technikai eszközök, illetve internet-elérés (40 óra/hó 1
évig) biztosítására;
Elektronikus önkormányzat - települési önkormányzatoknak, körjegyzőségeknek hiteles információs kapcsolathoz szükséges hitelesítési és ellenőrzött
behívási szolgáltatás biztosítására.

A pályázaton összesen 1493 nyertes pályázó került kihirdetésre – pályázónként
esetleg több nyertes pályázattal – az elnyert összeg 481,6 millió Ft volt.
IHM-ITP-2 – eVilág – digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a
digitális világban)
Az IHM-ITP-2-es pályázat a hazai tartalomipar fejlesztését tűzte ki célul, nemzeti kulturális értékeink megörökítéséhez és elektronikus világban történő megjelenítéséhez, valamint a határon túli magyarság és a hazai nemzeti kisebbségek
kultúramegőrzéséhez nyújtott támogatással.
Kiírás éve
2002

Pályázók száma
822

Keretösszeg
1 088 000 000

Támogatottak száma
122

Közreműködő szervezet
IT Kht, MÁK

Az IHM-ITP-2 pályázat 5 alprogramból állt:
-

-

-

-

2/A Digitális kultúra – Levéltárak, múzeumok, egyházi gyűjtemények javainak elektronikus feldolgozása, hozzáférhetővé tétele.
2/B Digitális kultúra térnyerése – Non-profit szervezetek, költségvetési intézmények és felsőfokú oktatási intézmények új kiadványainak elektronikus
és/vagy nyomdai úton történő elkészítése és közzététele.
2/C Határon túli magyar kultúra digitalizálása – A határon túli magyar
kulturális értékeknek Magyarországon bejegyzett civil és non-profit szervezetek által történő digitális feldolgozása és elektronikus vagy nyomdai úton
történő közzététele.
2/D Nemzeti és etnikai kisebbségek – Magyarországi nemzeti kisebbségek
kultúrájának Magyarországon bejegyzett civil, non-profit szervezetek által
történő digitális feldolgozása, archiválása és terjesztése.
2/E Fogyatékos személyek életminőségének javítása – Civil és non-profit
érdekvédelmi és segítő szervezetek által a fogyatékkal élők társadalmi integrációját segítő tartalmak fejlesztése és elektronikus vagy nyomdai úton történő publikálása.

A 122 pályázati nyertes összes forrásigénye 1.072,0 millió forint volt.
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IHM-ITP-3 – esély a felzárkózásra (közösségi hozzáférési lehetőségek bővítésének támogatása)
A pályázat célja támogatás nyújtása a társadalmi versenyképesség javításához és
az e-demokrácia kiteljesedéséhez, lehetővé téve az állampolgárok számára, hogy
az információs társadalom nyújtotta lehetőségekkel széles körben élhessenek.
Konkrét cél a közösségi hozzáférési pontok bővítésének ösztönzése.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2002

2861

913 100 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
753
IT Kht, MÁK

Az IHM-ITP-3 pályázat 2 alprogramból állt:
− 3/H Hozzáférés az önkormányzatoknál – Települési önkormányzatoknak
1-5 asztali számítógép vagy terminál kivitelű számítógép és 1 éves Internet
szolgáltatás nyújtása, lehetővé téve a polgárok számára a közösségi hozzáférést.
− 3/K Internetes közösségi terek – Internetes közösségi hozzáférést még nem
nyújtó könyvtáraknak, művelődési központoknak és egyéb civil szervezeteknek önkormányzati támogatással 1,1 - 2,2 - 3,3 MFt értékű számítógép és
egyéves Internet-hozzáférés, valamint 500eFt értékű kiegészítő fogyatékos
csomag biztosítása.

IHM-ITP-4 – eGeneráció – informatika a gyermekekért (informatikai háttér
fejlesztése a gyermekotthonokban és az önálló védőnői szolgálatoknál az információs műveltségért)
A pályázat célja támogatás biztosítása az informatikai kultúra kialakításához a
gyermekek környezetében, biztosítva a jövendő nemzedékek számára az esélyegyenlőséget az információs társadalomban elengedhetetlen készségek elsajátításához és a tudásalapú társadalomban való versenyképességhez.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2002

3130

992 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
1465
IT Kht, MÁK

Az IHM-ITP-4 pályázat 4 alprogramot tartalmazott:
− 4/GY Gyermekotthonok – 1-5 (a legfeljebb 12 férőhelyes intézményeknek
csak 1 vagy 2) asztali számítógép és kiegészítő eszközök (önrész nem szükséges), havi 40 óra Internet-szolgáltatás és speciális kiegészítő csomag bizto-
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sítása (9 év alattiak részére), gépenként 350.000 Ft, speciális csomagonként
150.000 Ft értékben.
− 4/T Védőnői tanácsadó szolgálatok – Egy hordozható számítógép, egy hordozható kivetítő, multimédiás bemutatókhoz szükséges szoftver eszköz és havi 40 óra Internet-szolgáltatás biztosítása, összesen legfeljebb 2.000.000 Ft
értékben.
− 4/V Védőnők – Egy asztali vagy hordozható számítógép, havi legfeljebb 40
óra Internet-szolgáltatás, illetve informatikai távoktatási anyag biztosítása,
önrész nélkül pályázók esetében 500.000 Ft, önrésszel pályázók esetében
400.000 Ft értékben.
−

4/O Oktatási anyag – Kismamák, gyermeküket otthonnevelők, illetve a védőnők számára is használható oktatási anyagok kidolgozását szolgáló gépi
eszköz környezetre (számítógép, digitális fényképezőgép, nyomtató, szoftverek), valamint 1 millió forint támogatásra az igénybe vett szolgáltatások és az
útmutatóban megadott egyéb költség fedezésére, maximum 3.000.000 Ft értékben.

Az 1465 nyertes pályázó összes támogatásigényére 971,8 millió forint került felhasználásra.

IHM-ITP-5 – Az információs műveltség térnyeréséért (eszköz és hozzáférés)
A pályázat célja támogatás nyújtása a tudásalapú társadalom kiépítésében kiemelten fontos szereppel bíró célcsoportoknak (közgyűjteményi dolgozók és pedagógusok) az informatikai kultúra gyors elsajátítására, előmozdítva ezzel az
info-kommunikációs eszközök használatának térnyerését.
Kiírás éve
2002

Pályázók száma
16 884

Keretösszeg
2 495 000 000

Támogatottak száma
7867

Közreműködő szervezet
IT Kht, MÁK

− Közgyűjteményi, közművelődési dolgozó és pedagógus program - az állami, önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben (múzeumban, könyvtárban, levéltárban), közművelődési intézményben dolgozó szakirányú végzettségű közalkalmazottak, beleértve az egyházi gyűjteményekben dolgozókat, valamint a közoktatásban, az általános iskola első négy osztályában pedagógiai munkakörben foglalkoztatott pedagógusok pályázhattak egy asztali
vagy hordozható számítógépre, havi 40 óra Internet-szolgáltatásra és informatikai távoktatási anyagokra.
Az IHM munkatársai folyamatosan végezték az eszközök biztosításával, az elszámolások kezelésével, a hiánypótlások rendezésével, és a felmerült problémákkal kapcsolatos feladatokat. Ez a tevékenység is átnyúlik a 2004. évre is. A
7867 támogatásban részesülő pályázó által elnyert összeg 2.440,8 millió forint.
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IHM-ITP-6 – eTartalom pályázat elektronikus (digitális) tartalom előállításának, felhasználásának és terjesztésének elősegítésére
A pályázat célja támogatás biztosítása olyan új tartalom-termékek előállításához,
amelyek a projekt befejezése után Magyarországon és/vagy az EU országaiban
(és/vagy tagjelölt országokban) piacképesek lesznek, és üzleti tervvel dokumentáltan bemutatható, hogy a támogatás megszűnése után önfenntartóak lesznek.

Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2002

154

300 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
26
IT Kht, MÁK

Az IHM munkatársai előkészítették a nyertes pályázókkal kötendő szerződések
tartalmi elemeit, és megkötötték azokat. Az év folyamán felmerült problémákat
kezelték, a támogatottak számára a pályázat lebonyolításához szükséges információkat megadták, és tájékoztatták az esetleges vitás kérdésekben.
A pályázaton nyertes 26 pályázó közül 6 visszalépett, így a 20 nyertes pályázatok
forrásigénye 244,5 millió forint.
IHM-ITP-7 – Vállalatirányítási rendszerek ERP

A pályázat célja, hogy javítsa a kis- és középvállalkozások versenyképességét a
hazai és a nemzetközi piacokon; elősegítse a magyar nyelvű informatikai technológiák fejlesztését és elterjesztését; erősítse a magyar gazdaság nemzetközi egazdasághoz való csatlakozását, valamint biztosítsa a korszerű vállalatirányítási
hátteret az EU csatlakozás után előálló, megváltozott gazdasági, szabályozási és
piaci körülményekhez.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2003

48

420 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
36
IT Kht,

Az IHM a pályázat kidolgozásának folyamatában a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat véglegesítését, és a
jogszabályi kötelezettségek szerinti bonyolítását. Több körös bírálati rend alapján
kialakult a támogatott pályázók köre, a szerződéskötések 2003-ban megkezdődtek, a tevékenység átnyúlik 2004. évre is. A nyertes pályázók részére összesen
420,0 millió forint támogatás odaítélése történt meg, de ennek csak kisebb része
a 2003. évi felhasználás.
IHM-ITP-8 – 24. óra Kulturális kincseink digitalizálása
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Célja, hogy elősegítse a megmenthető, pusztulóban lévő kulturális emlékek digitalizálását. Pályázni kulturális javak és dokumentumok, képi vagy szöveges emlékek, hangfelvételek, álló- és mozgóképek digitalizálását célzó munkákkal lehetett.
Kiírás éve
2003

Pályázók száma
98

Keretösszeg
300 000 000

Támogatottak száma
57

Közreműködő szervezet
IT Kht,

Az IHM a pályázat kidolgozásának folyamatában a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat véglegesítését, és a
jogszabályi kötelezettségek szerinti bonyolítását. A szerződéskötések előkészítése, a szerződések megkötése folyamatos tevékenységet jelentett 2003-ban, mely
áthúzódik 2004-re is.
A nyertes pályázók részére jóváhagyott pénzügyi forrásigény összesen 299,7
millió forint.
IHM-ITP-10 – Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program
A pályázat a 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet alapján, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településeken működő óvodáknak biztosít speciálisan kialakított számítógépes munkaállomásokat.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2003

906

300 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
269
IT Kht,

Az IHM a pályázat kidolgozásának folyamatában a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat véglegesítését, és a
jogszabályi kötelezettségek szerinti bonyolítását. 2003 novemberében megtörtént
az eszközök közbeszerzésének előkészítése, azonban a folyamat áthúzódott
2004-re.
IHM-ITP-11 – Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése
Célja olyan digitális, az oktatásban használható tartalmak létrehozása és azok
adatbázisban (egységes keretrendszerben) való megjelenítése, amelyek lehetővé
teszik, hogy a tanárok és a diákok maguk állíthassák össze a tanításban, illetve a
tanulásban segítő szemléltető, kiegészítő tananyagrészeket. Ezzel nem csupán az
info-kommunikációs megoldásokban rejlő lehetőségek megismertetését kívánjuk
elősegíteni, hanem a tanulók vagy más felhasználók kreativitásának, önállóságának kibontakoztatását is.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2003

172

590 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
67
IT Kht,

Az IHM a pályázat kidolgozásának folyamatában a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat véglegesítését, és a
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jogszabályi kötelezettségek szerinti bonyolítását. A nyertes pályázatok összes
pénzügyi forrásigénye 589,2 millió forint.
IHM-ITP-12 – Kisebbségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
A támogatás célja, hogy elősegítse a kisebbségi önkormányzatok anyanyelven
történő info-kommunikációs munkáját, az informatikai kultúra valamint az infokommunikációs eszközök használatának gyors elsajátítását, továbbá, hogy a célcsoportként megjelölt érdekképviseleti szerv a tudásalapú társadalom kiépítésében az őt megillető szerepet be tudja tölteni.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2003

1083

350 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
1005
IT Kht,

Az IHM a pályázat kidolgozásának folyamatában a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat véglegesítését, és a
jogszabályi kötelezettségek szerinti bonyolítását. A nyertes lista elfogadása után
az IT Kht-vel szorosan együttműködve az eszközök beszerzését és megrendelését
követően a szállítás 2004 februárjára befejeződött.
A nyertes pályázatok pénzügyi forrásigénye összesen 349,9 millió forint.
IHM-ITP-14 – A kizárólagosan fogyatékosok oktatását biztosító, vagy fogyatékosok integrált oktatását tervező iskolák számára informatikai eszközök
beszerzésére
A pályázat célja a fogyatékos diákok oktatásának elősegítése az informatika által
nyújtott eszközök révén. Pályázhattak általános iskolák, szakmunkásképző iskolák, szakiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, alapfokú művészetoktatási
intézmények, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2003

127

162 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
55
IT Kht,

Az IHM a pályázat kidolgozásának folyamatában a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat véglegesítését, és a
jogszabályi kötelezettségek szerinti bonyolítását. 2003 novemberében az eszközök közbeszerzésének előkészítését követően a közbeszerzési eljárás után az eszközök kiszállítása és üzembe helyezése megtörtént.
A nyertes pályázatok összes forrásigénye 158,1 millió forint.
IHM-ITP-15-16 – eMagyarország Pontok I.
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Az IHM támogatni kívánja azokat a feltételeknek megfelelő vállalkozásokat,
szervezeteket és intézményeket (például: könyvtárakat, közművelődési intézményeket, teleházakat, önkormányzatokat, egyházi intézményeket, kórházakat, szanatóriumokat, az idősek otthonait, klubjait, alapítványokat), amelyek már működtetnek közösségi Internet-hozzáférési helyeket, vagy vállalják új közösségi
Internet-hozzáférést szolgáltató pontok létrehozását és eMagyarország Pontként
történő működtetését. Az eMagyarország Pontok megteremtésének célja, hogy
azok az ország egész területét behálózva közel azonos áron és színvonalon, rendszeres nyitva tartással biztosítsák az Internet-hozzáférés szolgáltatást. Az
eMagyarország Pontok olyan, az IHM támogatásával létrejött közösségi Internet
hozzáférési helyek, ahol a nyilvánosan közzétett nyitvatartási időben, maximált
áron, képzett segéderőre támaszkodva lehet internetezni. Ezzel az IHM támogatni
kívánja az állampolgárok számára könnyen elérhető, megfizethető árú, kiszámítható minőségben szolgáltató, nyilvános közösségi Internet-hozzáférési pontok
létrehozását, és — a kistelepülések speciális helyzetére való tekintettel — összekapcsolását más közellátási feladatokkal, elsősorban postai szolgáltatásokkal.
Kiírás éve
2003

Pályázók száma
2430

Keretösszeg
1 900 000 000

Támogatottak száma
2132*

Közreműködő szervezet
IT Kht,

*Miniszter által 2004. márciusáig jóváhagyva.
A több körös bírálati rend alapján 2004 első negyedévében került sor a támogatottak listájának jóváhagyására. Az eMagyarország pontok hálózatának kiépítése
az IHM egyik kiemelt célkitűzése. A program 2003. évi forrása 1.700 millió forint. A több körös bírálati rend alapján 2004 első negyedévében került sor a támogatottak listájának jóváhagyására. A program megvalósítása 2004-ben újabb
forrásból folytatódik tovább.
IHM-ITP-17 – Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása.
Az IHM pályázatot hirdet önkormányzati informatikai rendszerek fejlesztésének
és bevezetésének támogatására települési önkormányzatok és önkormányzati társulások számára az e-közigazgatás magyarországi fejlődésének érdekében.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2003

183

600 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
Feldolgozás, bírálat alatt IT Kht,

Az IHM a pályázat kidolgozásának folyamatában a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat véglegesítését, és a
jogszabályi kötelezettségek szerinti bonyolítását. A pályázati nyertesek véglegesítése, a támogatások biztosítása a 2004. év feladata, a 2003. évi költségvetési
támogatás 302 millió forint.
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IHM-ITP-19 – Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök
A pályázat célja a számítógéppel segített oktatás kiszélesítése, modern információtechnológiai eszközök iskolai használatának implementálása iskolai környezetbe, középfokú oktatási intézményi környezetbe.
Kiírás éve
2003

Pályázók száma
1124

Keretösszeg
3 350 000 000

Támogatottak száma
1110

Közreműködő szervezet
IT Kht,

Az IHM a társszervekkel és az együttműködő szervezetekkel konzultálva menedzselte a pályázat kidolgozását, véglegesítését, és a jogszabályi kötelezettségek
szerinti bonyolítását. A pályázatok kiértékelése, elbírálása, a nyertesek kihirdetése a 2004. év elején került végrehajtásra, mely szerint 1110 pályázó nyert, és így
a teljes előirányzott összeg felhasználásra kerül.
IHM-ITP-24 – Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök
A pályázat célja: a számítógéppel segített oktatás kiszélesítése, új információkommunikációs eszközök iskolai használatának elősegítése a gimnáziumok,
szakközépiskolák és szakiskolák körében, különösen az alacsony sávszélességgel
rendelkező intézmények számára, továbbá a szélessávú (broadcast) technológiák
elterjesztése, valamint a közpénzen elkészült digitális tartalmak, információk
közintézményekben való hozzáférhetővé tétele.
Kiírás éve
2003

Pályázók száma
503

Keretösszeg
600 000 000

Támogatottak száma
Feldolgozás, bírálat alatt

Közreműködő szervezet
IT Kht,

A Bíráló Bizottság a pályázatokat 2004-ben értékeli, illetve bírálja el, a támogatottak listáját ezt követően teszi közzé. A pénzügyi teljesítés a 2003. évi előirányzatból csak részben valósul meg.
IHM-FMM-1 – Új távmunkahelyek létrehozása
Az IHM és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közös pályázatának célja a Kormány „Esélyt a jövőnek” programja keretében az információs
társadalom megvalósításával és a Kormány munkahely-teremtési célkitűzéseivel
összhangban, új távmunkahelyek létrehozásának – kísérleti program keretében
történő – támogatása. A program javítani kívánja a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét, társadalmi integrációját, foglalkoztatási esélyeit.
Kiírás éve Pályázók száma Keretösszeg
2002

603

679 000 000

Támogatottak száma Közreműködő szervezet
324
IT Kht, MÁK
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A kísérleti program célja ezer új távmunkahely létrehozása volt. A pályázat célcsoportja: fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, romák, 45 éven
felüliek, gyermeküket egyedül nevelők, fogyatékkal élő-, vagy idős személyt ellátók és hátrányos helyzetű térségben élők. Az elnyert támogatás 677,3 millió
forint.
2003-ban az IHM munkatársai a közreműködő szervezetek támogatásával bonyolították a támogatottakkal létrejött szerződések megkötését, a visszalépett
pályázók dokumentálását, illetve biztosították a beérkezett elszámolások kezelését.
Az IT Kht. mint közreműködő szervezet megkezdte a helyszíni ellenőrzéseket.
IHM-M-1 – eMédia: Információs társadalom - informált polgár
Támogatás az info-kommunikációs technológiák és az új média lehetőségeinek
megismertetéséhez, a digitális írástudás elterjesztéséhez, a minőségi online tartalmak népszerűsítéséhez, a penetráció növeléséhez, új belépők orientálásához,
speciális társadalmi szegmensek információs társadalomba történő bekapcsolásához.
Kiírás éve
2002

Pályázók száma
227

Keretösszeg
450 000 000

Támogatottak száma
87

Közreműködő szervezet
IT Kht,

2003 áprilisában a Bíráló Bizottság javaslatát miniszter úr elfogadta, majd ezt
követően a szerződések megkötését előkészítő munka folyamatosan zajlott. A
szerződések aláírását követően 2003 novemberétől az elszámolások feldolgozása
és továbbítása jelentette a pályázattal kapcsolatos teendőket.
A nyertes pályázók részére jóváhagyott támogatás összege 450,0 millió forint.

IHM-HHÁT-1
A Minisztérium a rádió-berendezések és távközlő végberendezések megfelelőségét vizsgáló szervezetek létrehozásának támogatására 440 millió forint értékben
írt ki pályázatot állami felsőoktatási intézmények számára. A pályázat alapján
lehetőség nyílik a rádió-berendezések vizsgálatára, illetve a távközlő végberendezések előfizetői interfész csatlakozási követelményeinek vizsgálatára. A pályázat végrehajtása során olyan laboratóriumok kerülnek kialakításra, melyek alkalmasak és – az akkreditáció megszerzését követően – jogosultak a hazai gyártók EU elvárások szintjén történő kiszolgálására, valamint versenyképessé válhatnak az EU termékvizsgálók piacán, illetve kapcsolatba kerülhetnek európai
tanúsító szervezetekkel. A szerződés szerinti teljesítés a 2004. év folyamán kezdődik el.
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A lakossági Internet elterjesztések támogatása mellett szükséges a szélessávú
internetes beruházásokat is támogatni, mert ezek a lakossági internet elérés fejlesztésén túl olyan többfunkciós rendszer kiépülését teszik lehetővé, mely elősegíti a verseny élénkülését, és az alapját jelenti a modern, tudás- és információalapú társadalomnak. A szélessávú beruházás támogatásához két pályázatot írtunk
ki:
IHM-HHÁT-2
A pályázat célja a szélessávú Internet-penetráció növelése azokon a kisebb, jelenleg még kevésbé ellátott és üzletileg kevésbé vonzó településeken, ahol a
szélessávú szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúra állami támogatás
hiányában csak később, vagy egyáltalán nem épülne ki. Miniszteri döntés alapján
35 pályázó részesül támogatásban és a pályázati összeg – a pályázatok jelentősége és jó minősége miatt – 600 millió forintról miniszteri döntés alapján 900,4
millió forintra nőtt. A pályázók kb. 400 településen terveznek beruházást, melyek
átlag lélekszáma 5000 fő alatti. A 35 kis- és középvállalkozás közül 3 ADSL, 1
ADSL és Vezeték nélküli, 15 CTV és 16 Vezeték nélküli (általában WIFI) technológiával indult. Jelenleg a támogatási szerződések megkötése van folyamatban.
IHM-HHÁT-3
A pályázat célja olyan innovatív és technológia-intenzív infrastruktúrafejlesztések és szolgáltatási modellek támogatása, amelyek eredményeként a lakossági szélessávú Internet-penetráció olyan településeken is növekedhet, ahol az
infrastruktúra fejlesztésének jelenleg üzleti/technológiai korlátai vannak, valamint olyan szélessávú lakossági szolgáltatások válnak elérhetővé, amelyek a jelenlegi infrastrukturális feltételek mellett nem valósulhatnának meg. A továbbiakban olyan integrált technológiai és szolgáltatási modellek kerülnek bevezetésre, amelyek egy adott körzetben teljes körű lefedettséget tesznek lehetővé, és
távlatosan modellként szolgálhatnak más térségek tekintetében. A támogatást
elnyert 8 projekt javaslat összesen 388 millió forint támogatáshoz jut.
Mindkét szélessávú pályázatnál a pénzügyi teljesítés elhúzódik a beruházás időigénye, illetőleg az utólagos elszámolási lehetőség miatt, így a szükséges forrást
a 2003 – 2005. évi előirányzatok megosztva tartalmazzák, élve az éven túli kötelezettségvállalás lehetőségével.
IV. Az Információs Társadalom Stratégia Helyettes Államtitkárság (ITS
HÁT) által kiírt pályázatok
ITEM-2002 (K + F pályázatok)
Az ITEM-2002 pályázat (az Oktatási Minisztériummal közös pályázatként) 2002.
novemberében került kiírásra. A támogatás tervezett keretösszege 400,0 millió
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forint volt. A kiírás öt, az információs társadalom kialakítását támogató témakört
tartalmazott:
- fiatalok részvétele az információs társadalomban,
- önszerveződő közösségek a hálózaton,
- magyar tartalom az Interneten,
- a segítő háló (fogyatékkal élők támogatása),
- biztonság, bizalom (internet biztonság).
A kiírásra 352 db pályázat érkezett a keretösszeget lényegesen meghaladó támogatási igénnyel (8,7 milliárd Ft). A 870 millió Ft-ra megemelt támogatásból végül is 74 pályázó kaphatott támogatást.
ITEM-2003
A pályázat 2003 augusztusában került kiírásra három témakörben:
- biztonság, bizalom, hitelesség,
- tudáshídon a soknyelvű Európába,
- szolgáltató önkormányzat.
Az első témakör az előző pályázat folytatása, de kibővített tartalommal. Ismételt
kiírását az indokolta, hogy nagy hangsúlyt kívánunk fordítani az internet egyre
szélesebb körű, de ugyanakkor biztonságos használatára.
A pályázatok feldolgozása már 2004. januárban fejeződött be. A beérkezett 174
érvényes pályázatból 25 nyertes pályázat forrásigénye 396,4 millió forint.

Kiemelt és egyéb programok a célelőirányzat felhasználásával
1. A Közháló program 2003. évi eredményei
A Közháló az állampolgárok minél szélesebb köre számára kíván Internet elérést
biztosítani, azonos esélyt nyújtva ezzel az állampolgárok számára az Interneten
keresztül elérhető szolgáltatások és információk használatára, lehetőséget adva a
közcélú intézményekkel történő elektronikus kommunikációra.
Felépítését tekintve a Közháló többszintű, info-kommunikációs hálózatokon
nyújtott, a kormányzat által létrehozott vagy megbízott szervezetek által felügyelt
szolgáltatások összessége. Fontos megjegyezni, hogy a Közháló nem egy újabb
állami magánhálózat, hanem – a távközlési infrastruktúrát tekintve – a piaci szereplők hálózatait és szolgáltatásait veszi igénybe.
Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatról és az Informatikai Közhálóról
szóló 1188/2002. (XI. 7.) Korm. határozat 3. pontja szerint az Informatikai Közháló működtetésének költségeit meg kell osztani az Informatikai és Hírközlési
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Minisztérium és a felhasználók között. A határozatban foglaltakra figyelemmel
az IHM 2003. évi költségvetésében 3 milliárd forint állt rendelkezésre az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási előirányzatból a Közháló
2003. évre eső költségei fedezetéül.
A KözHáló program keretében kiírt közbeszerzési eljárások, illetve az eljárásokban nyertes szállítók ill. szolgáltatók:
a.) Közháló szolgáltatási végpontjának elérési távközlési kapcsolatának
üzembe helyezése és működtetése napi 24 órában, valamint a szolgáltatás
kiépítéséhez, igénybevételéhez, üzemeltetéséhez és a KözHáló projekt
működéséhez szükséges műszaki és adminisztratív kiegészítő szolgáltatások elvégzése. (KÉ 6389/2003 Tárgyalásos eljárás)
Nyertesek:MATÁV Rt.
Antenna Hungária Rt.
Invitel Rt.
Hungarotel Rt.
Emitel Távközlési Rt.
GTS-DataNet Távközlési Kft.
PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt.

b.) Közháló országos adatátviteli gerinchálózati szolgáltatás nyújtása („Gerinchálózati szolgáltatás”, valamint „hosting szolgáltatás”). (KÉ
6390/2003 Tárgyalásos eljárás)
Nyertes:
PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt.
c.) Közháló projekt menedzsment és üzemeltetés felügyeleti szolgáltatás, valamint országos hálózat-felügyelet szolgáltatás, valamint a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges műszaki és adminisztratív kiegészítések. (KÉ
6393/2003 Tárgyalásos eljárás)
Nyertesek:
Hewlett-Packard Magyarország Kft. (projekt menedzsment)
NETvisor Kft. (hálózat-felügyelet)
d.) A Közháló Sulinet végpontjai számára Internet elérési szolgáltatás, hálózati kommunikációt lehetővé tévő alapszintű Internet szolgáltatások, ügyfélszolgálat és laborfelügyelet (1000 végpont) biztosítása. (KÉ 6394 és
6936/2003 Tárgyalásos eljárás)
Nyertes:
Elender Üzleti Kommunikációs és Szolgáltató Rt.
e.) A Közháló saját végpontjai számára Internet elérési szolgáltatás, hálózati
kommunikációt lehetővé tévő alapszintű Internet szolgáltatások, ügyfélszolgálat biztosítása. (KÉ 6395/2003 Tárgyalásos eljárás)

40

Nyertes:
Euroweb Internet Szolgáltató Rt. (ügyfélszolgálat)
GTS-DataNet Távközlési Kft. (Internet szolgáltatás)
f.) Közháló végpontjai számára adatkommunikációs berendezések szállítása,
telepítése és kiterjesztett jótállása. (KÉ 6392/2003 Nyílt közbeszerzési eljárás)
Nyertes:
Synergon Informatika Rt. / LNX Hálózatintegrációs Rt. konzorcium
g.) Közháló végpontjai számára országos adatátviteli szolgáltatás nyújtását
VSAT technológiával, valamint a szolgáltatás kiépítéséhez, igénybevételéhez, üzemeltetéséhez szükséges műszaki és adminisztratív kiegészítő
szolgáltatások elvégzése. (KÉ 6391/2003 Nyílt közbeszerzési eljárás)
Nyertes:
Hungaro DigiTel Távközlési Kft.
A több éves program 2003. évi forrása 3.500 millió forint.
2. A Nemzeti Digitális Adattár Program (NDA) eredményei 2003-ban
A 2003-as év első felében folytatott szakértői munka eredményeképpen a tavalyi
év őszén a nyilvánosság számára is elérhetővé vált az NDA koncepciója, amely
tartalmazza a program elveit, az Adattár rendszerének szervezeti és műszaki felépítéséről alkotott szakértői elképzeléseket. A koncepciót folyamatosan gazdagítjuk a program által érintett területről érkező szakemberek véleményeivel. Az
NDA koncepcióját az Információs Társdalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság
weboldalán tettük elérhetővé.
Megkezdte működését az NDA Programiroda, amelynek munkatársai készítik elő
az NDA kialakításához szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzését,
üzemeltetik majd az NDA rendszerét, segítik a bizottságok munkáját, koordinálják az NDA-val kapcsolatos tanulmányok és kutatások kidolgozását.
Az Iroda tavalyi évben lefolytatta az NDA weboldalának közbeszerzési tenderét,
majd menedzselte a fejlesztést. A www.nda.hu weboldal 2004. márciusában már
látható, és kezdetben az NDA-val kapcsolatos szakmai anyagokat tartalmazza, a
későbbiekben az NDA keresőfelülete is itt jelenik meg.
Az NDA Program a tavalyi évben 11 pilot projektet indított annak érdekében,
hogy a 2004. évben megszülessenek azok az adatbázisok, amelyek az alapját jelentik majd az NDA tartalmának. A projektek eredményeit és az épülő rendszert
várhatóan 2004. negyedik negyedévében már működőképes rendszerré sikerül
összekovácsolni.
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A 2003. év folyamán a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által átcsoportosított 260,0 millió forinttal együtt 1 700 millió forint forrás áll rendelkezésre
a program megvalósítására.
3. A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) program eredményei 2003-ban
Az IHM tavaly 30 millió forintért elkészítette a NAVA üzleti tervét, aktualizálta
az intézmény működésének koncepcióját és további 10 millió forintért egy tanulmányban véglegesítette informatikai rendszerének tervét, előkészítette a szükséges beruházásokat. A költségvetési forrástól függően 2004 – 2005-ben indulhat
be a nagyobb mértékben a program végrehajtása.
Befejeződött a NAVA feladatait és működését rögzítő törvényjavaslat szakmai
egyeztetése. A módosított szerzői jogi törvény immár megfelelő kereteket biztosít a NAVA nyilvános működéséhez. A nyilvános szolgáltatás pontos technológiai feltételeit meghatározó kormányrendelet is előkészítés alatt van.
4. Az eTár/eSzignó program 2003. évi eredményei
A Miniszteri Kollégium határozata alapján a 2003. évben indított kiemelt programok egyike az eTár, amely még tényleges indítása előtt kibővült az elektronikus aláírás és az eMagyarország intelligens kártya bevezetésének feladataival.
AZ év során a projektindításhoz és a közbeszerzések menedzseléséhez szükséges
előkészítő munkák folytak. Ennek eredményeként az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága engedélyezte, hogy a közbeszerzést az „egyes beszerzések
nemzetbiztonsági és titokvédelmi okok miatti sajátos szabályairól” szóló
151/1999. (X.22.) Korm rendeletben előírtak szerint végezze el az IHM. A felmentésre csak decemberben került sor, ezért a projekt lényegében nem indulhatott meg.
Az előkészítő munkák során az eTár és elektronikus aláírás alkalmazások bevezetési feltételeinek megteremtése különösen nagy hangsúlyt kapott. Ennek érdekében megállapodások születtek az IHM-MeH-(PM-APEH), illetve az IHMMeH-BM között. Az egyeztetett fejlesztések megvalósításának elkezdésére támogatási szerződések jöttek létre
 az APEH-hel az elektronikus adóbevallás és adóügyintézés bevezetésének
elősegítése céljából indított projektre, az APEH elektronikus aláírással ellátott adóbevallások fogadására történő felkészülése céljából,
 a BM-mel a köztisztviselői kártya bevezetésének előkészítése, az Önkormányzati rendelettár és a CSAK programok összehangolása keretében az
eSzigno programhoz kidolgozott kártyaspecifikáció átvételére történő felkészülés céljából,
 a GKM-mel a gazdaságmozgósítás és védelmi feladatok informatikai védelmi feladatokra történő felkészülése és ezen belül az informatikai fe-
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nyegetettség monitorozása, a biztonságos tárolást igénylő adatkörök felmérése és összesítése céljából.
Az intelligens kártyák magyarországi elterjesztéséhez és a kártyák használatnak a
hazai és EU adatvédelmi specifikációnak való megfelelése biztosítása érdekében
több tanulmány elkészítésére született szerződés, ilyenek az „e-Magyarország
kártya specifikáció és használati modell kidolgozása”, „e-Tár, e-szignó tanúsítvány és címtár megtervezése”, „ e-Tár, e-szignó jogosultsági és naplózó rendszer
modelljének kidolgozása” és az „Intelligens kártyák és a biztonságos adatmentés
személyes adatok védelmével kapcsolatos egyes kérdései”.
5. Jövő Háza intézmény létrehozatala
A 2003. decemberében született kormány határozat (2307/2003 (XII.9.)) kimondja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése érdekében, az Európa terv
szellemében jöjjön létre a nemzeti és nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló, jövőt
bemutató – közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas – kulturális központ.
Az IHM tervei között szerepel a Jövő Háza nevű intézmény létrehozása, melynek
a Millenáris Park ad otthont. A Jövő Háza arra hivatott, hogy bemutassa az információs társadalom vívmányait és azokat a technológiai újításokat, amelyek
alapvetően meghatározzák az emberek életét a XXI. században. A Jövő Háza
helyet ad az információs társadalom kialakításában szerepet vállaló kezdeményezéseknek, intézményeknek és egyben lehetőséget biztosít a nagyközönségnek a
Nemzeti Digitális Adattár (NDA) megismeréséhez is. Az intézmény megnyitásának várható ideje: 2005. ősze.
Az előkészítő munkákra 2003. évben 127 millió forint állt rendelkezésre.
Az előzőekben ismertetett 5 pályázatra és programokra fordítható összegek nem
a 2003. évi előirányzatokba tartoznak, mivel ezek több éves lefutásúak, így
pénzügyi kifizetésük is több éves, melyre a költségvetési törvény ad lehetőséget.
6. A Magyar Információs Társadalom Stratégiája (MITS)

A Magyar Információs Társadalom Stratégiája (MITS) a témával összefüggő
egységes és átfogó kormányzati stratégia kidolgozását jelenti. A 1214/2002. (XII.
28.) kormányhatározat 2. pontja értelmében az érintett minisztériumoknak a
Stratégiai Főosztály koordinálásával 2003. június 30-ig kellett kidolgozniuk a
szakmai részstratégiákat és az ahhoz kapcsolódó operatív intézkedési terveket.
Az ágazati részstratégiák eredményeként került kidolgozásra a MITS.
A részstratégiák által kezelendő legfontosabb társadalmi probléma az információs társadalom szempontjából hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegek
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felzárkóztatása, a digitális szakadék megszüntetése érdekében készült programterv és középtávú intézkedési terv kidolgozása.
A MITS programtervet a Kormány 2003. november 19-én elfogadta az
1126/2003. (XII. 12.) számú kormányhatározatával, melynek része az „eKormányzat 2005 Elektronikus Kormányzat Stratégia és Programterv”. Ennek
célja, hogy biztosítsa a központi közigazgatás és az önkormányzatok egységes
szemléletű informatikai és szolgáltatásközpontú fejlesztését.
A MITS sikeres megvalósítása érdekében megtörtént a programok előkészítése, a
feladattervek rendszerezése. Szorosan a stratégiához kapcsolódóan folyik az információs társadalom monitorozási rendszerének kialakítása, az indikátorok meta
adatbázisának kialakítása, az adatgyűjtések rendjének kimunkálása, az indikátorok mérése. A munka eredményeként több monitoring gyorsjelentés kiadása történt meg és elkészült az információs társadalomról szóló összefoglaló jelentés.
A MITS kidolgozásának szakmai megalapozásához, az információs társadalom
hazai helyzetének felméréséhez és bemutatásához külső szakértők, kutató- és
piackutató cégek közreműködését vette igénybe. A tanulmányok, jelentések, monitoring vizsgálatok részben közbeszerzés keretében (245,0 millió forint), részben szabadkézi vétellel (65,0 millió forint) készültek.
7. Szabványosítás, szabályozás (e-Biztonság)
A tárca az alábbi jogszabályok előkészítésében, illetve kidolgozásában vett részt
többek között a korábban említett jogszabályokon kívül:
− törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény módosításáról,
− törvény az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről,
− törvény az adózás rendjéről /e-adóbevallás/,
− a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása kapcsán: ebizonylat),
− egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról NAVA és
NDA működését lehetővé tevő szabályok, e-archívum, digitális szabad felhasználás/,
− az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosítások, EMNY elektronikus úton történő elérhetősége/,
− a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről elektronikus ügyféltájékoztatás/,
− Törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról, választási jegyzőkönyvek elektronikus továbbítása),
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− Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
elektronikus bevallás/,
− együttes rendelet az adókötelezettségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatalhoz elektronikus úton történő, elektronikus aláírás alkalmazásával
teljesítésének szabályairól,
− Korm. határozat a közigazgatási szervek egységes iratkezelési szabályozásának koncepciójáról,
− Korm. határozat a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslattal összefüggő
feladatokról,
− Korm. határozat a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak
végrehajtásáról,
− Korm. határozat az elektronikus kormányzat megvalósításával összefüggő
egyes szabályozási feladatokról,
− Korm. határozat a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról.
Az információs stratégia szabványosítási, szabályozási konferencia szervezési,
továbbképzési feladatokra az informatikai biztonság nemzetközi követelmény
rendszerének teljesítésére 240,0 millió forint állt rendelkezésre.

8. Informatikai biztonság, e-bizalom
Az informatikai biztonság megteremtése érdekében kialakítottuk az informatikai
biztonság hazai fogalomtárát, az informatikai biztonság tanúsításának jogszabályi
hátterét, valamint közös módszertanát (Magyar Informatikai Biztonsági és Értékelési Tanúsítási Séma /MIBÉTS/, www.itktb.hu alatt megtekinthető az Informatikai Biztonsági Albizottságnál). Több konferenciát és továbbképzést szerveztünk az informatikai biztonság terén elért eredmények terjesztésére a Puskás
Tivadar Közalapítvánnyal, a Nemzetközi Technológia Kht.-val, valamint a HM
EI Rt-vel közösen.
Részt veszünk az ISO 15408 (Common Criteria) tanúsítási rendszer működtetéséért felelő nemzetközi szervezet irányításában, az OECD Information Security
munkacsoportjában, valamint az US Home Department által kezdeményezett
„South-East European Cybersecurity Space” kezdeményezésben. A nemzetközi
követelményrendszer teljesítésének feltételeit ki kell alakítani, melynek biztosítására 175,0 millió forint értékben (CC rendszer) és 55,0 millió forint értékben
(CERT Hungary központ) indítottunk projekteket. Ezek teljesítései 2004. első
félévére áthúzódnak.
9. e-EUROPE program
Az EU integrációs feladatok ellátására megkötött keretszerződés alapvető célja,
hogy elősegítse a hazai információs társadalom (IT) kiépítését az uniós csatlako-
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zás folyamatában. Az EU az összeurópai IT kiépítését kiemelt feladatnak tekinti,
és – többek között – a közös eEurope programok keretében ösztönzi a tudásalapú
gazdálkodás működtetését. Ebbe a folyamatba illeszkedik az IHM feladatvállalása, melyet a Nemzetközi Technológiai Kht. (NT Kht.) segítségével lát el:
A NT Kht. közreműködői kötelezettségei rendkívül sokrétűek, és a 100,0 millió
forint értékű szerződés szerint az alábbiakra terjednek ki:
− közreműködés az eEurope programok végrehajtásában, felügyeletében,
− közreműködés a 2004. évi Miniszteri Konferenciák szakmai előkészítésében
− közreműködés az EU integrációs feladatok koordinálásában,
− Közreműködés az Interim megállapodásból és a csatlakozási szerződésből
fakadó többletfeladatok elvégzésében,
− közreműködés az EU döntéshozatali rendszerbe való bekapcsolódásból adódó
feladatok ellátásában.
Mind az öt témakörön belül az időarányostól mintegy 15-20 %-os lemaradású
teljesítés történt, ugyanakkor a szerződés határidejét 2004. április 30-ára módosítottuk a feladatok ugrásszerű megnövekedése miatt.
Az EU döntéshozatali rendszerbe való bekapcsolódás keretében kiemelhető a
„Hálózati és informatikai biztonság közösségi szabályozása” c. anyag elkészítése, amelyben feldolgozásra kerültek az ENISA megalakulása, a biztonságos hálózat és az Internet kultúrája, az on-line hálózatokon megjelenő illegális és ártalmas tartalmak elleni küzdelem formái, és a kormányzati lépésekre tett javaslatok.

10. Kutatás, fejlesztés
A Minisztérium több előirányzaton is biztosított a kutatás-fejlesztés elősegítése
érdekében támogatást (Kutatási feladatok célelőirányzat, ITEM és ITEM-2003
pályázat), azonban a Minisztérium megalakulása óta feladatának tekintette a kutatás-fejlesztés egyik legfontosabb infrastrukturális elemének, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programnak (NIIF) a támogatását is. A NIIF
elsősorban műszaki fejlesztési célokra 2003-ban 800,0 millió forint támogatást
kapott, melynek felhasználása átnyúlik a 2004. évre is.

11. Együttműködési megállapodások
A Magyar Információs Társadalom Stratégiai követelményrendszerének érvényesítése alapján a Minisztérium három együttműködési megállapodást gondoz
folyamatosan:
Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás keretében 300,0 millió forintot, a Magyar Tudományos Akadé-
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miával kötött megállapodás alapján 300,0 millió forintot, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai központja részére pedig 150,0 millió
forintot biztosított a Minisztérium.
További határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást kötött az IHM
az Informatikai Érdekegyeztető Fórummal (INFORUM), melyre a Minisztérium
2003-ban 50,0 millió forintot fordított. A támogatás célja az informatikai érdekvédelmi szervezeteken keresztül kétirányú információáramlást biztosító fórum
létrehozása.

12. Határon túli magyarok informatikai célú támogatása
Külön részelőirányzatot különítettünk el a határon túli magyarok fejlesztési terveinek támogatása, ezen belül az információs társadalom stratégiai célkitűzéseinek, illetve a közösségi kommunikációs infrastruktúra megalapozása és a szélessávú közösségi hozzáférések támogatása, a digitális tartalmak, közösségépítő
információk és adatbázisok fejlesztése céljából. A pénzeszközök felhasználásához az IHM ajánlásokat fogalmazott meg. Az összeg az IHM és a HTMH közös
javaslata alapján, a határon túli magyar régiók között az alábbiak szerint került
felosztásra:
Románia:
97 millió forint
Szlovákia:
30 millió forint
Ukrajna:
33 millió forint
Szerbia:
26 millió forint
Horvátország:
8 millió forint
Ausztria:
2 millió forint
USA:
2 millió forint
Az előirányzatot a MeH HTMH részére forrásátcsoportosítással biztosítottuk.
13. Neumann-év programjainak lebonyolítása
Fontos esemény volt a Minisztérium életében, hogy a Kormány az 1037/2003.
(IV. 24.) számú határozatában a 2003. évet Neumann-évvé nyilvánította és megbízta a Minisztériumot a Neumann-év keretében megrendezendő programok lebonyolításával, a megemlékezés népszerűsítésével, valamint az ezzel kapcsolatos
kommunikációs és koordinációs feladatok ellátásával. Ennek okán az így tervezett Neumann-év eseményei az Európai Unióhoz történő csatlakozást közvetlenül
megelőző időszakban alkalmat adtak arra, hogy hazánk úgy belföldön, mint külföldön felmutassa egyik legfontosabb értékét, az innovatív gondolkodást, amely a
legkülönbözőbb területeken hoz létre új minőséget. Ezen kívül lehetőséget biztosított arra, hogy a magyar társadalom rétegeiben tudatosítsuk az EU csatlakozás-
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sal párhuzamosan kiépülő információs társadalom jelentőséget és az állampolgárok életére gyakorolt hatását.

14. Társadalmi szervezetek támogatása
Az informatikai és hírközlési társadalmi érdekegyeztetési szervezetek (pl.: TÉF,
NHIT, HÉT, IHSZB, Önkormányzati Szövetség, stb.) részére az IHM 2003-ban
732 millió forint támogatást különített el, mely jogszabályi kötelezettségekből
adódik, és melynek ellenében az érintett szervezetek közreműködnek az IHM
feladatainak ellátásában.
Magyar Szociológiai Társaság támogatása

2 000 000

NHIT

280 000 000

TÉF, HÉT, HTE és IHSZB (TMMB jogutód támogatása

140 000 000

INFORUM támogatása

50 000 000

e-Önkormányzat részstratégia megvalósítása

35 000 000

Községi Önkormányzatok Szövetsége
50 000 000
Magyar Tartalomipari Szövetség (Közösségi Internet tartalm.)10 000 000
TÖOSZ együttműködés
100 000 000
Szabványosítás
65 000 000
Összességében:

732 000 000

15. e-Magyarország táborok
A magyarországi információs társadalom és kultúra elterjesztéséhez, on-line közösségek létrehozásához szükséges a magyarországi és határon túli fiatalok bevonása. Az e-Magyarország Ifjúsági Program ezt teszi lehetővé az IHM számára,
költséghatékonyan és közvetlenül elérve a diákokat.
Az e-táborok e-klubok, ösztöndíjak és az inkubátorház létezésükön kívül, számos
igényes, színvonalas és a diákok számára vonzó programot kínálnak, amelyek
garantálják, hogy a diákokban igény ébred az ezeken keresztül kínált tudás átvételére. Az alprogramok részeként 2003-ban közel 1200 diák táborozott (ebből
350 határon túli ingyenesen), 10 e-Magyarország klub készült el.
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16. Közreműködő szervezetek, kommunikáció közönségszolgálat
A pályázatok, programok lebonyolításában közreműködő szervezetek részére
azokkal kapcsolatos kommunikáció és népszerűsítő feladatokra 2003. évi forrásból 1.600 millió forint forrás állt rendelkezésre.
Összességében elmondhatjuk, hogy az IHM részére a fejezeti kezelésű előirányzatok között az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatokra jóváhagyott előirányzatot sokrétűen, az információs társadalom kialakítása, illetve fejlesztése érdekében eredményesen hasznosítottuk.
5.5. alcím: Fejezeti tartalék
Az előirányzat a fejezeti gazdálkodás költségvetési tartaléka, amely a költségvetés összeállításakor kiemelt előirányzatra nem tervezhető, elsősorban az évközben belépő kormányzati feladatok, illetve eseti támogatások finanszírozását szolgálja. Ezekre a célokra 100 millió forint állt rendelkezésre.
Budapest, 2004. június

Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter

