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TÁRGY: Közérdekű adat igénylés - A magyarorszag.hu portál fenntartási, üzemeltetési, működési
költségei

Tisztelt Sebián-Petrovszki László Úr!

Az atlatszo.hu oldalon 2016. március 30-án benyújtott közérdekű adatigénylésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatom.

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.
21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhrl.) 4. 5 d) pontja értelmében a Kormány az ÁNYK űrlap
benyújtás támogatási szolgáltatás, a 4. 5 m) pontja értelmében az ügyfelek részére nyújtott teljes
körű azonosítás szolgáltatás, a 4. 5 hb) pontja értelmében pedig az elektronikus tájékoztatási
szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatás nyújtójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.-t (NISZ Zrt.) jelöli ki.

A fenti feladatok ellátására a — Vhrl. 6. 5 (2) bekezdése értelmében — Belügyminisztérium és a
NISZ Zrt. közszolgálati szerződést köt. A szerződés részét képező publikus magyarorszag.hu
üzemeltetési, alkalmazás-üzemeltetési, alkalmazás támogatási és tartalommenedzsment,
valamint a magyarorszag.hu-n megjelenő és az intézmények által megadott információk
publikálásának, a magyarorszag.hu folyamatos elérhetőségének és rendelkezésre állásának, a
magyarorszag.hu-t érintő bejelentések, fejlesztések kezelésének költsége évi nettó 74,8 millió Ft-
ot, vagyis havi költségként nettó 6 237 000 Ft-ot tesz ki.

A magyarorszag.hu portál fenntartási, üzemeltetési, működési költségei tételesen a következő
elemekből épülnek fel:
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MoHU millió Ft
Hálózat és IT uzemeltetés 37,9
Kozvetlen személyi jellegű ráfordítás 16,9
Egyéb koltségek 3,0
Iparűzési adó 1,7
Kozvetlen vállalati SW 0,8
Kozvetlen műkodési koltség 0,8
Pénzugyi és rendkívüli ráfordítások 0,5
Értékcsokkenés 0,3
Műszaki ingatlan koltség 0,1
Uzemi célú gépjármű koltség 0,1
Egyéb ráfordítások 0,1
Közvetlen költségek összesen 62,2
Back office személyi jellegű ráfordítás 5,8
Irodai célú ingatlan koltség 3,7
Back office műkodési koltség 1,1
Back office vállalati SW 0,3
Értékcsokkenés (szem basin eszkoz) 0,2
Közvetett költségek összesen 11,1
Általános koltség 1,5
Ráfordítások összesen 74,8

A magyarorszag.hu-val kapcsolatban fontos tudni, bogy a jelenlegi adattartalma még akkor
alakult ki, amikor annak egyedüli online kormányzati katalógusként egyszerre kellett kiszolgálnia
az elektronikus ügyintézés mellett a tájékoztató, hírszolgáltató és az országinformációs
szerepkört is. A hírszolgáltatási funkciókat idővel a kormany.hu, az országinformációs és az image
feladatokat pedig a Magyar Turizmus Zrt. oldalai (itthon.hu /gotohungary.com) vették át. A
magyarorszag.hu az elektronikus közigazgatás fejlődésével egyre inkább az online is igénybe
vehető államigazgatási szolgáltatások gyűjtőhelyévé, a magyar elektronikus közigazgatás
központi portáljává vált.

Tájékoztatom Önt arról is, bogy jelenleg előkészítés alatt van egy európai uniós forrásból
(KÖFOP) megvalósuló, a magyarorszag.hu-t kiváltó, mind külalakjában, mind üzemeltetési, mind
tartalmi/szolgáltatási értelemben teljesen megújuló portálfelület (Személyre Szabott Ügyintézési
Felület) kialakítása, amelynek célja, bogy az e-közigazgatási szolgáltatások és információk
tekintetében egységes elérhetőséget biztosítson az állampolgároknak, vállalkozásoknak,
közintézményeknek, illetve egységes interfészen keresztül biztosítsa a különböző e-közigazgatási
szolgáltatóknak szolgáltatásaik kivezetését. A Személyes Ügyintézési Felület így — a gyors és
ügyfélbarát elektronikus ügyintézés érdekében — az országinformációs és hírszolgáltatási
felületeket elhagyva, az állampolgári és vállalkozói ügyintézés központi felülete lesz. A SZÜF a
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felhasználói elvárásoknak megfelelően képes lesz arra, hogy biztosítsa a közigazgatás elérését
több médiumon keresztül is (többek között: asztali gép, laptop, tablet, okos telefon).

Budapest, 2016. április Üdvözlettel:

Dr. Székelyhídi Tibor
Funkcionális ágazati igazgató

Funkcionális Ágazat
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