GINOP 3.4.2 ÉS GINOP 3.4.5 Projektek célja
és Antenna Hungária Zrt. közreműködése
2010-ben a Kormány döntést hozott arról, hogy a kormányzati és közigazgatási intézményeket
infokommunikációs kapcsolatokkal ellátó - széttagolt és főként piaci szolgáltatók által biztosított hálózatát egy alapvetően állami tulajdonú hálózati elemekre épülő hálózatra kell cserélni. A döntés
eredményeképpen létrejött a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG), amely az MVM
NET Zrt. hálózati infrastruktúrájára épül.
A hálózat fölött az előfizetői szolgáltatásokat a NISZ Zrt. nyújtja az állami felhasználók számára. A
megvalósítás során cél volt, hogy az állami tulajdonú távközlési hálózatokat az egységesítés és a költség
racionalizálás figyelembe vételével konszolidálják.
A következő kormányrendeletek a GINOP kormányzati program előzményeként szolgálnak:
Az önkormányzati ASP rendeletről szóló 257/2016 (VIII.31.) Korm. rendelet értelmében az ország
kijelölt helyi önkormányzatainak csatlakoznia kell az önkormányzati ASP (Application Service Provider
– alkalmazás szolgáltatási modell) gazdálkodási és adó szakrendszeréhez.
A rendelet 6. § (5.) bekezdése szerint: „Azon polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatali
székhely esetében, ahol a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésre kerül, az önkormányzati ASP
rendszerhez való csatlakozás ezen hálózaton keresztül valósul meg.”
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltatató Zrt., mint a 346/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 3.§
(2.) értelmében kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató felelős a Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat kiépítéséért.
A jelenleg hatályos kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 5 kormányzati célú hálózatot különböztet meg:
a) Nemzeti Távközlési Gerinchálózat;
b) Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer;
c) Zártcélú Rendészeti Hálózat;
d) Köznet;
e) K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer.
A Kormány a 1162/2014. (Ill. 25.) Korm. számú határozatával a Stratégiában meghatározott célkitűzések
elérése érdekében jóváhagyta a Digitális Nemzet Fejlesztési Programot (továbbiakban: DNFP). Ezen túl a

Kormány döntött arról is, hogy az Európai Unió Digitális menetrendjében meghatározott céldátumhoz
képest korábban, „2018-ra Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű
internetelérést”.
A 1631/2014. (Xl. 6.) számú kormányhatározat 4. pontja a Belügyminiszter feladatául határozta meg,
„hogy az érintett miniszterek bevonásával készítse el a Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében a
kormányzati célú hírközlési hálózatok további konszolidációjára és fejlesztési szükségleteire vonatkozó
koncepciót;” (továbbiakban: Koncepció)
A Kormány a 2015. árpilis 8-i ülésén elfogadta a feladat végrehajtásáról szóló jelentést, mely a
kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztésének kiinduló dokumentuma.
A Koncepcióban megfogalmazott stratégiai célkitűzés, „hogy az állam a saját intézményei illetve az
önkormányzatok és intézményeik számára széles körben biztosítsa a közfeladatok ellátásához szükséges
elektronikus hírközlési infrastruktúrát.”
A fenti célok eléréséhez a végrehajtásban érintett szervezetek és állami tulajdonú gazdasági társaságok
megalapítják a Kormányzati Hálózatfejlesztési Projektet (továbbiakban: KHP).
A KHP végrehajtása több forrásból kerül finanszírozásra, ennek megfelelően a célkitűzések több fázisban
valósulnak meg:
I. fázis: GINOP 3.4.2 és GINOP 3.4.3 által lefedett terjedelem
II. fázis: GINOP 3.4.5 által lefedett terjedelem
Ill. fázis: hazai forrásból lefedett terjedelem /a 1102/2016. (Ill. 3.) Korm. Határozat a kormányzati célú
hálózatok továbbfejlesztéséről alapján/
A finanszírozás jelenlegi elsődleges forrása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(továbbiakban: GINOP) 3. prioritásán belül került meghatározásra (nagy sávszélességű kapcsolat
biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél).
A Kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. számú határozatában nevesítette a GINOP-3.4.2VEKOP-15, a GINOP-3.4.3-VEKOP-15 és a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 nevesített kiemelt projektek
kedvezményezettjeit az alábbiak szerint:
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
• MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
• „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A projekt címe: Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016.11.30.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.04.10.
A projekt kapcsán az Antenna Hungária Zrt. feladatai:
1. Projekt előkészítés
2. A hozzáférési aggregációs pont és a közintézmények telephelye közötti alapinfrastruktúra
kialakítása (új építésű optikai szakaszok, passzív hálózati elemek, mikrohullámú eszközök) a helyi
hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálása
3. A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges
technológiát használó eszközök beszerzése
4. További, a projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános tevékenységek.
5. A nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati
eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása
6. Projektmenedzsment

