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A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrfira Fejleszt6si Int6zet
Alapit6 okirat6nak

m6dositisa

A Nemzeti Informrici6s Infrastruktura Fejles zt6si rntlzetnek a Nemzeti Fejleszt6si Miniszter
6ltal NFM/42/14/2011. sorsz6m alatt egys6ges szerkezetben kiadott ilaprt6 okiratilt az6llamhintart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV.1,i*e"y 6s a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira
Fejleszt6si Programr6l sz6l6 5l20lI. (II. 3.) Korm. rendelet rendelkez6seivel <isszhangban az
al6bbiak szerint m6dosftom :

1. Az alapitf okirat preambuluma hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,Az 6llamh6ztart6srol szolo 2011. 6vi CXCV. t<irv6ny, valamint a Nemzeti Inform6ci6s
Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6l6 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 2. g-6ban foglaltak
alapjhn a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktura Fejle.rieri Intezet Alapit6 okfuat1t - az
flllamhiztartisert felel6s miniszter el6zetes egyitdrt6s6vel m6doslt6sokkal egys6ges
szerkezetben a kdvetkezbk szerint adom ki:,,

2. Az alapit6 okirat r. fejezet6nek 2. pontja hely6be a kiivetkezd sziiveg I6p:

,,2. ANIIF Int6zet sz6khelye:

A NIIF lnt6zet telephelyei:

3. Az alapit6 okirat I. fejezet6nek4-12. pontja futszfmozfsra keriil azza,l,hogy a 4. pont
hatflyfit veszti 6s az azt kdvet6 pontok szfmozisa folytat6tagosan egy-egy sz6mmal
csOkken. Az alapitil okirat I. fejezet6nek fj 6. pontja hety6be a kdvetkez6 sztiveg l6p:

,,6. A NIIF Int6zet irfnyft6 szerve:

Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium
l0l I Budapest, Fri utca 44-50."

4. Az alapit6 okirat I. fejezet6nek 9. pontja mfsodik bekezd6se hely6be a kiivetkez6
sziiveg l6p:

,,A NIIF lntezet gazdasdgi igazgat6ja magasabb vezeto beosztiisri k'zalkalmazott.
Pillydzati eljrir6s alapj6n az iilamhdztartSsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tcirv6ny 9.$ (1)

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18--22.

35 I 5 Miskolc, Egyetemviiros
4032Debrecen, Egyetem t6r 1.
3300 Eger, Eszterhlzy t6r 1.
6720 Szeged, Dugonics t6r 13.
8200 Veszpr6m, Egyetem u. 10.
2400 Dunarijv6ros, T6ncsics Mih6ly.u. 1 /a.
7622Pdcs, Vasv6ri Pill. u.4.
9026 Gy6r, Egyetem tdr 1.
9400 Sopron, Bajcsi-Zsilinszky Endre u.4.,'



bekezd6s6nek c) pontjriban foglaltakra tekintettel a nemzeti fejleszt6si miniszter bizza meg
6s vonja vissza rnegbizhsSt valamint illlapitja meg dijaz6s6t. A tov6bbi munk6ltat6i
jogokat felette a a NIIF Intezet igazgatlja gyakoiolja a NIIF Intlzet Szervezeti 6s
Mtikci d6 s i S z ab iiy z at6b an m egh athr o zott m 6 do n.',

5. Az alapit6 okirat II. fejezet6nek 1. g) pontjfban a o,Magyar Kiizt{rsasiig" kifejez6s
hely6be a ,,Magyarorsz{g" kifejez6s l6p.

6. Az alapit6 okirat II. fejezet6nek 3. pontja hely6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:

0,3. A NIIF Int6zet szakfgazati besorolfsa:

7 21 9 00 E gy6b termd szettudom6nyi, mtiszaki kutatiis, fej le szt6 s

Alaptev6kenys6gi szakfeladatok :

7 2197 2 Mtiszaki tudomiinyi alkalmazott kutat6s
610002 Egy6b t6vkcizl6s
63 I 000 Adatfeldol goz6s, web-hoszti ng, v1l6gh6l6 -port6l szol g6ltatiis"

7. Az alapit6 okirat III. fejezete hety6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:

,rIII.
A NIIF lntOzet vrillalkozrisi tev6kenys6ge

A NIIF Int9zet v6llalkoziisi tev6kenys6get folyathat a szabad kapacit6sok hasznosit6sa
6rdek6ben, 6ves m6dositott k<ilts6gvet6si eloirftnyzatiinak legfelj ebb 2To/o-os m6rtdkig, amely
nem vesz6lyeztetheti az alaptevdkenysdgb6l fakad6 kdtelezetts6gei teljesftds6t. A
v6llalkoz6sb6l szirmaz6 bev6teleket 6s a v6llalkozAsi tev6kenys6gek kiad6sait az
alaptevdkenys6gektol elktildnftetten kell megtervezni ds elsz6molni.

8. Az alapit6 okirat utolsri bekezd6se hely6be a kiivetkezd sziiveg l6p:

,,Jelen Alapit6 Okirat a tcirzskcinyvi nyilvrintart6sba v6tel napj6val l6p hatillyba, ezzel
egyidejtileg a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si lntlzet 2011. miircius 7.
napj6n kelt, NFM/42114/20I1. sz6mi, egysdges szerkezeti Alapit6 Okirata hatitlyffi
veszti."

9. Jelen alapit6 okirat m6dosit6s a torzsk<inyvi nyilv6ntart6sba v6tel napjiival l6p hat6lyba.

Budapest, 20l2.6prilis,N -.
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A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrftra Fejleszt6si Int6zet
Alapit6 Okirata

(m6dosit5sokkal egys6ges szerkezetben)

Az fillamhintarthsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tcirv6ny, valamint a Nemzeti Inform6ci6s
Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6l6 5l20ll. (II. 3.) Korm. rendelet 2. g-6ban foglaltak
alapj6n a Nemzeti Informilci6s Infrastruktura Fejleszt6si Intlzet Alapit6 Okiratht - az
illamhfutarti.sert felel6s miniszter el6zetes egyetdrtdsdvel m6dositilsokkal egys6ges
szerkezetben a k6vetkezok szerint adom ki.

I .
Altalfnos rendelkez6sek

1. A kiilts6gvet6si szerv:

Teljes neve: Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktirra Fejleszt6si Int6zet

Roviditett neve: NIIF Intdzet

Angol nyelvti elnevez6se : National Information Infrastructure Development Institute

1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22.

35 1 5 Miskolc, Egyetemv6ros
4032Debrecen, Egyetem t6r 1.
3300 Eger, Eszterhizy t6r I.
6720 Szeged, Dugonics t6r 13.
8200 Veszpr6m, Egyetem u. 10.
2400 Dunaujv6ros, T6ncsics Mih6ly.u. 1 /a.
7622P6cs, Vasviiri P6l. u.4.
9026 Gyor, Egyetem tdr 1.
9400 Sopro n, Bajcsi-Zsilinszky Endre u.4.

3. Illet6kess6ge, miikiid6si kiire: orsz6gos

4. Az alapftr is iddpontja: 1996.1 1.01.

5. A NIIF lnt0zet l6treh ozr[srir6l rendelkezil j ogszabf ty megnevez6se:

A Fels6oktat6s Fejleszt6s Alapprogramokr6l sz6l6 1111996 (X.9.) MKM rendelet.

Mtikddds6t meghatfuoz6 jogszab6ly: a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi
Programr6l 5l20ll. (II.3.) Korm.rendelet 6s a korm6nrrzati c6lt hillozatokr6l sz6l6
34612010. (XII. 28.) Korm. rendelet.

6. A NIIF lnt6zet irinyft6 szerve:

Nemzeti Fej leszt6si Miniszt6rium
101 I Budapest, F6 utca 44-50.

2. A NIIF lntfizet sz6khelye:

A NIIF lnt6zet telephelyei:



7. A NIIF Int6zet gazdftkodfsi besorolisa:

A NIIF Int€zet a nemzeti fejleszt6si miniszter 6ltal ir6nyitott cin6ll6an mrikdd6 6s
gazd6lkod6 kozponti kolts6gvet6si szerv.

8. A NIIF lntOzetjogszabflyban meghatirozott feladata:

A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Program (a tov6bbiakban: Fejleszt6si
Program) v6grehajt6sa.

9. A NIIF lnt0zetvezet6j6nek 6s gazdasfgiigazgat6jinak kinevez6si 6s megbizfsi rendje:

A NIIF Int1zet egyszem6lyi vezet1s alatt 6ll, tevdkenysdg6t magasabb vezeto beosztiisri
kozalkalmazottk6nt az igazgat6 iranyrtja. Az igazgat6t nyilv6nos p6ly6zati elj6r6s alaplin,
a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6l6 5l20ll. (II. 3.) Korm.
rendelet 2. $ (4) bekezdds6ben foglaltaknak megfelel6en cit 6vre, a Nemzeti Informiici6s
Infrastruktura Fejleszt6si Program Programtan6csa v6lem6ny6nek ismeret6ben a nemzeti
fejleszt6si miniszter bizza meg, illetve vonja vissza megbizhsfut.
A NIIF Intdzet gazdashgi igazgat6ja magasabb vezeto beoszt6sri kdzalkalmazott. Pfiyttzati
elj6riis alapjhn az Sllanrhintart6sr6l szolo 2011. 6vi CXCV. t<irv6ny 9.$ (l) bekezd6s6nek
c) pontjriban foglaltakra tekintettel a nemzeti fejleszt6si miniszter bizza meg 6s vonja
vissza megbizhsifi, valamint iilapitjamegdijazds6t. A tov6bbi munkrlltat6i jogokat felette a
a NIIF Intlzetigazgat6ja gyakorolja a NIIF Intlzetszewezeti 6s Mtikdddsiszabilyzathban
meghathrozott m6don.

10. A NIIF Int6zet foglalkoztatottaira vonatkoz6 foglalkoztatrisi jogviszony:

A NIIF Int6zetben foglalkoztatottak kozalkalmazottak, tekintetiikben a kozalkalmazottak
jog6ll6s6r6l sz6l6 1992. 6vi XXXIII. t<irv6nyben 6s annak vegrehajt6si jogszabillyhban
foglalt rendelkez6seket kell alkalmazni.

11. A NIIF Intdzet szewezeti, mrik<jddsi 6s vrillalkoz6si tev6kenysdgdnek rendjdt, a
vSllalkoz6si tev6kenys6gek kor6t 6s azoknak az allamhirztarthsi szakfeladatok rendje
szerinti szitmit, a bels6 6s kiilso kapcsolatokra vonatkoz6 rendelkezdseket a Szervezeti 6s
mtik<id6si szabfiyzattafialmazza. amelyet a fejezetet irfrnyit6 szew vezetdje hagy j6v6.

II.

A NIIF lnt6zet alaptev6kenys6ge

A NIIF Intlzet alaptev6kenys6ge a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l
sz6l6 5l20ll. (II. 3.) Korm. rendelet 1. $-6ban meghatfrozott Fejleszt6si Program
mtikdddsdvel, forrSsainak felhasznril6siival kapcsolatos feladatok elliitiisa. Ezen feltil feladata
a korm(nyzati c6hi h|lozatobr6l sz6l6 34612010. (X[. 28.) Korm. rendeletben foelalt
vonatkoz6 feladatok ellilt6sa, telj esit6se.

1. A NIIF lnt6zet 5/20ll. (II. 3.) Korm. rendeleten alapul6 tev6kenys6ge:

a) a felso- 6s k<izoktat6si int6zm6nyek, kutat6-fejleszto helyek, kdzgyrijtemdnyek ds egy6b
oktat6si, tudom6nyos 6s kultur6lis szervezetek inform6ci6s infrastruktrir6j6nak



osszehangolt fejleszt6se 6s orsz6gos infrastruktrirajinak cisszehangolt fejleszt6se 6s
orsz6gos szhmit6g6p-h6l6zati rendszer6nek mtikddtet6se nemzetkdzi kijSratiwal egytitt;

b) az a) pontban megjelolt intdzm5nyr k<ir sz6m6ra orsz6gos 6s nemzetkozi szttmit6g6p-
hillozati kapcsolatok, valamint az eur6pai oktat6si-kutat6si sz6mit6gep-h6l6zatok
szinvonal5nak megfelelo szolg6ltatilsok biztosit6sa;

c) a szhmit6g6p-h6l6zati technol6gi6k alkalmazils6nak 6s fejleszt6s6nek v6grehajt6sa,
tovrlbb6 az eredm6nyek sz6les k6ni elterjesztdse az a) pontban megjel<ilt
int6zm6nyekben;

d) a nemzetk<izi 6s hazai szhmit6g6p-h6l6zati szewezetekkel val6 egytttmrik<idds, illetve a
magy ar r6szv6tel koordin6liisa;

e) a nemzetkozi informatikai 6s kommunik6ci6s kutatiisi programokban val6 magyar
r6szv6tel elosegit6se ;

f) a korm6nyzati sz6mit6gdpes h6l6zat tizfala 6s a NIIF Internet kdzdtti (belftildi 6s
kiilflb ldi), az igeny eknek me gfe lel6 srivsz6le s s6 gti IP kapc solatSnak bizto s it6sa;

g) a NIIF Program kor6be tartoz6 feladatok megval6sitisfira a Magyarorsz6g mindenkori
6ves kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 t<irv6nyben a NIIF Intezet cimszdmon megilllapitott
intdzmdnyi eloirinyzat, illetve a NIIF Intezet 6ltal bev6telkdnt fogadott egydb forr6sok
felhasznfiirs6nak lebonyolit6sa, 6s ezekkel kapcsolatos ellenorz6si feladatok elliit6sa, a
pinzigyr nyilvilntart6sok elk6szitdse, vezet6se, plnzrd;gyr besziimol6k elk6szit6se, az
ezen feladatokkal kapcsolatos p6nziigyi, adminisztrativ 6s szervez6si feladatok ell6t6sa.

2. A NIIF lnt6zet346l20l0. (xII.28.) Korm. rendeletb6l ered6 feladatai:
a) a kormtnyzati c6hi hirkozl6si szolgiltat6 szhmSra a szabad kapacit6s erejlig az

igdnyeknek megfele16 s6vsz6lessdg biztositiisa;
b) a34612010. (XII. 28.) Korm. rendelet l. szirmu mell6klet f) pontja alaplfun a HBONE IP

gerinchiil6zatdnak iftadhsa akormdnyzati cehi hirkozl6si szolg6ltat6 szitmira.

3. A NIIF lnt6zet szakigazati besorolfsa:

7 21900 Egydb term6szettudomiinyi, mtiszaki kutat6s, fej leszt6s

Alaptev6kenys6gi sz akfeladatok :

7 2197 2 Mriszaki tudom6nyi alkalmazott kutat6s
610002 Egy6b t6vkozl6s
6 3 I 0 0 0 Adatfel do I go zirs, w eb -ho szti ng, v ll6ghitl6 -portrll szo I g6ltat6s

IIr.
A NIIF lntOzet v illlalkozfisi tev6kenys6ge

A NIIF Intfzet v6llalkoz6si tev6kenys6get folytathat a szabad kapacit6sok hasznositSsa
6rdek6ben, 6ves m6dositott k<ilts6gvet6si ellirhnyzatrinak legfelj ebb 20%o-os m6rt6kig, amely
nem veszdlyeztetheti az alaptevdkenys6gbril fakad6 kdtelezetts6gei teljesitdsdt. A
v6llalkoz6sb6l szdrmazo bev6teleket 6s a v6llalkoz6si tev6kenys6gek kiad6sait az
alaptevdkenys6gektol elktildnitetten kell megtervezni 6s elsz6molni.



IV.
A NIIF lnt6zet azonosit6 adatai

Kiilts6gvet6si fejezet:

Kiilts6gvet6si cim:
Kiilts6gvet6si szektor:
Kiilts 6 gvet 6si szakf gazatz

PIR tiirzsszfm:
Lllamhfztartf si e gyedi azonosit6 :
Ad6szr[m:
Statisztikai szrimj el :
Kincstriri szimla szfmaz

XVII. fejezet Nemzeti Fejlesztesi
Miniszt6rium
3. cim
1051
7 21900 Egy6b term6szettudomiinyi, mriszaki
kutat6s, fejleszt6s
329387
204231
r5329389-2-4r
15329389-72r9-312-Or
10032000-0r 733088

Jelen Alapit6 Okirat a tcirzsk<inyvi nyilv6ntartrisba v6tel napj6val l6p hat6lyba, ezzel
egyidejtileg a Nemzeti Infbrmilci6s Infrastruktura Fejlesztlsi Intlzet 201I. miircius 7. napjin
kelt, NFM/42ll4l20TI. szfrmu, egysdges szerkezetiiAlapit6 Okirata hatiiyittveszti.

Budapest, 20l2.6prilis,,J*'.
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