Okirat száma: KVFO/38747-1/2019-ITM

Alapító Okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
1.1.2. rövidített neve: KIFÜ

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése:
1.2.1. angol nyelven: Governmental Agency for IT Development
1.2.2. francia nyelven: Agence Gouvernementale du Développement Informatique
1.2.3. német nyelven: Regierungsagentur für IT Entwicklung

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
1.3.2. telephelye(i):
megnevezése

telephely címe

1

1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.

2

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

3

3515 Miskolc, Egyetemváros
[helyrajzi szám: 40592/11.]

4

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

5

4028 Debrecen, Kassai út 26.

6

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

7

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

8

8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

9

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a.

10

7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

11

9026 Győr, Egyetem tér 1.

12

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. október 1.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet.

2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:

2.4.

1

2.3.1. megnevezése:

Kormány

2.3.2. székhelye:

1014 Budapest, Színház utca 1.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Intézet

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete:
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.1.2. székhelye:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:





4.2.

1
4.3.

a feladatkörébe utalt – különösen informatikai tárgyú – beruházások tervezése és
megvalósítása;
az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás
fejlesztésével, a Digitális Jólét Program Pontok hálózat szakmai koordinálásával
kapcsolatos feladatok ellátása, a Digitális Jólét Program Mentorok munkájának
felügyelete és koordinálása;
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban:
Fejlesztési Program) végrehajtása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

2

4.3.1. Az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású
különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek központosított
tervezése és lebonyolítása érdekében az alábbi alaptevékenységeket látja el:
-

Az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben
projektgazdaként, konzorciumvezetőként, valamint a projektgazda vagy a
konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem
kedvezményezetti szerepkörben vesz részt. A KIFÜ ennek keretében a
projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a
pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, és egyéb, a projektek
sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat láthat el.

-

A Kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett
költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai
uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú
fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában.

-

Megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt
más közigazgatási szervek részére.

-

Ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs
tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának
elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül
kirendelésre.

4.3.2. A KIFÜ egyéb alaptevékenységéhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs
társadalom fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez.
4.3.3. A megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan, vagy amennyiben a KIFÜ a
konzorciumvezető a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések
használóival, hasznosítóival (a továbbiakban: befogadó intézmények) együtt a
közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más
nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal vagy a Kormány
részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás
megszerzéséről.
4.3.4. A konzorciumi formában megvalósított projekteknél a KIFÜ mint konzorciumvezető
(kivételes esetben, mint konzorciumi tag) látja el a projektmenedzsment feladatokat.
4.3.5. A Kormány irányítása alá nem tartozó központi költségvetési szervek informatikai
fejlesztéseinél a KIFÜ erre irányuló megállapodás esetén látja el a projektgazdai
feladatköröket.
4.3.6. A KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó
rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint
vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek
fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi.
4.3.7. Ellátja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények
és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs
infrastruktúrájának [felsőoktatási és kutatási adathálózat (HBONE gerinchálózat),
köznevelési adathálózat (Sulinet), oktatási alapszolgáltatások, elosztott számítási és
adattárolási központok, az ezekre épülő oktatási célú multimédiaszolgáltatások,
valamint az oktatási felhasználói azonosítási szövetségek (eduID)] összehangolt
fejlesztését és működteti azokat.
4.3.8. Európai társszervezetekkel együttműködésben biztosítja a 4.3.7. pontban megjelölt
intézményi kör számára a nemzetközi adathálózati kapcsolatot, az arra épülő
felsőoktatási-kutatási
alapszolgáltatásokat,
valamint
biztosítja
mindezek
működésének szervezeti hátterét.
3

4.3.9. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat számára nemzetközi internet kijáratot biztosít.
4.3.10. Gondoskodik a közös európai kutatóhálózati fejlesztési eredményének széles körű
hazai elterjesztéséről a 4.3.7. pontban megjelölt intézményekben.
4.3.11. Együttműködik a nemzetközi és hazai kutatóhálózati szervezetekkel (National
Research and Education Network, NREN), a nemzetközi kapcsolatokban koordinálja
a magyar részvételt.
4.3.12. Biztosítja Európa kutatóhálózatának egyik meghatározó, közép-kelet-európai
regionális elosztóközpontját.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

2

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

3
4

013390
014030

Egyéb kiegészítő szolgáltatások
Természettudományi, műszaki alapkutatás

5

015010

6

048010

7

095020

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és fejlesztés
Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

1

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szervet elnök vezeti. Az elnököt az informatikáért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint, legfeljebb 5 évre nevezi ki. Az elnököt a miniszter menti fel, valamint gyakorolja
felette az egyéb munkáltatói jogokat.

5.2.

1
2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

4

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KORMÁNYZATI INFORMATIKAI
FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 2019. július 25. napján kelt, 2019. augusztus 09. napjától alkalmazandó
KVFO/38747-2/2019-ITM okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 09.
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