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A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően a Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi
listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM
rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. 2017. január 1-től koordinálja a Digitális Jólét Program keretében kialakított
stratégiák – Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, Magyarország Digitális Startup Stratégiája,
Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája
– feladatainak összehangolását és megvalósítását, valamint a Digitális Jólét Program 2.0-ból fakadó
feladatok megvalósítását.
A Társaság felett a tulajdonosi jogokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca
44-50.) gyakorolja.
A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtti
képviseletét az Alapító által határozatlan időtartamra kijelölt ügyvezető látja el. Az ügyvezető a Társaság
vezető tisztségviselője. Az ügyvezető a vonatkozó jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság szervezeti és
működési szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és munkaköri leírása alapján
végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget.
1.

Szervezetei, személyzeti adatok

1.1.

Kapcsolat, szervezet, vezetők:
I. Elérhetőségi adatok:

A Társaság elnevezése:

DIGITÁLIS JÓLÉT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A Társaság rövidített elnevezése:

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Székhely:

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Postacím:

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Fióktelep:

3519 Miskolc-Tapolca, Iglói u. 2.

Adószám:

23733251-2-41

Cégjegyzékszám:

01-09-986454

TEÁOR kód:

7490

Statisztikai számjel:

23733251-7490-572-01

Elektronikus levélcím:

titkarsag@djnkft.hu

Honlap:

https://djnkft.hu/, https://digitalisjoletprogram.hu/

Telefon:

+36 1 499 9776

Tulajdonos(ok) neve, részesedésük mértéke:

Magyar Állam 100%

Digitális Jólét Nonprofit Kft. Alapító Okirata

Alapító Okirat

II. A szerv vezetője:
Jobbágy László, ügyvezető
Elérhetőség: jobbagy.laszlo@djnkft.hu
III.

A szervezeti struktúra

A Társaság szervezeti struktúrája, az egyes szervezeti egységekkel:
Szervezeti ábra
Szervezeti és Működési Szabályzat
Titulus
Operatív ügyvezető-helyettes
Stratégiai és technológiai ügyvezetőhelyettes
Digitális
vállalkozásfejlesztési
ügyvezető-helyettes
Projektiroda
Adatvédelmi tisztviselő

Név
Vékonyné Hegedűs Éva
Ulicsák Ádám

Elérhetőség
hegedus.eva@djnkft.hu
ulicsak.adam@djnkft.hu

Balla Attila

balla.attila@djnkft.hu

Schiberna Iván
schiberna.ivan@djnkft.hu
Deák József Sámuel deak.jozsef@djsugyvediiroda.hu
Ügyvédi Iroda

Felügyelőbizottság tagjai
Titulus
Felügyelőbizottság elnöke
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

Név
dr. Braskó Mária
dr. Kelemen Csaba
Móré Tamás Miklós

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §
(1) és (2) bekezdései szerinti adatközlés:
Letöltés pdf formátumban

1.2.

A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv:

Jelenleg nincsen a Digitális Jólét Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
1.3.

Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

Jelenleg nincsen a Digitális Jólét Nonprofit Kft. tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó
szervezet.
1.4.

Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok:

Jelenleg nincsen a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.
1.5.

Lapok
I. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok:

Jelenleg nincsen a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által alapított lap.
1.6.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1.
számú mellékletének VII. fejezete alapján a Társaság vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összessége gyakorlója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő
utca 44-50.)
1.7.

Költségvetési szervek

Jelenleg nincsen a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:
A Társaság az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú céljainak elérése érdekében végzi tevékenységét.
A társaság célja, hogy 2017. január 01. követően tevékenységével közreműködjön, az internetről és a
digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által
végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban rögzített

feladatok ellátásában, melynek célja a tudatos, értékteremtő internethasználat támogatása, a magyar
gazdaság digitális átalakítása, ezáltal a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlesztése.
A Társaság alapvető szakmai feladata a Digitális Jólét Program és az annak kibővítéséről szóló 1456/2017
(VII.19.) Korm. határozatban megjelölt Digitális Jólét Program 2.0 keretében megvalósítandó feladatok
végrehajtásában történő közreműködés, annak koordinálása, hatékony megvalósításának elősegítése, a
végrehajtáshoz szükséges előzetes megalapozó szakértői tanulmányok beszerzése, a végrehajtásban részt
vevő szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás, adatgyűjtés és információnyújtás.
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint a DJP végrehajtásában a Társaság vesz részt.
A Társaság közhasznú céljainak teljesítéséhez szükséges tevékenységi köröket (TEÁOR) az Alapító Okirat
tartalmazza.
A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
- Törvények:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról;
• 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról;
• 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről;
- Határozatok, rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
• 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti
konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét
Programjáról;
• 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes
feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII.
3.) Korm. rendelet módosításáról;
• 1456/2017 (VII.19.) Korm. határozat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi
monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program
kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra,
kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről;
• 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek
kijelöléséről.
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata;
- a Társaság Adatkezelési Szabályzata;
- a Társaság Közérdekű Adatkezelési Szabályzata.

2.2.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

Nem releváns.
2.3.

Közszolgáltatások:

Nem releváns.
2.4.

A szerv nyilvántartásai:

Nincs ilyen nyilvántartás.
2.5.

Nyilvános kiadványok:

Társaságunk nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.
2.6.

Döntéshozatal, ülések:

Nem releváns.
2.7.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok:

Nem releváns.
2.8.

Pályázatok:

Nincs a Társaság által kiírt pályázat.
2.9.

Hirdetmények:

Nincs a Társaság által közzétett hirdetmény, közlemény.
2.10. Közérdekű adatok igénylése
A Társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő
15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók a Társaság ügyvezetője részére (1016 Budapest, Naphegy tér 8.,
jobbagy.laszlo@djnkft.hu)

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések:
I. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:
Nem releváns.
II. Állami számvevőszék ellenőrzései:
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, jelentései a Számvevőszék weboldalán
érhetők el (https://www.asz.hu/hu/).
A 2018. 09. 19-én kelt ÁSZ jelentés:
https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18226.pdf?ctid=1233
III. A Társaság feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának
és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:
Nem releváns.
IV. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
Nem releváns.
V. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei:
Nem releváns.
3.2.

Költségvetés, beszámolók
I. A Társaság éves beszámolói, közhasznúsági jelentések

Letöltés pdf formátumban
II. Számviteli törvény szerint beszámoló
Társaságunk éves beszámolói az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálatán keresztül érhetők el (https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap).

3.3.

Költségvetések, beszámolók:
I. A foglalkoztatottak:

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Letöltés pdf formátumban
II. Támogatások:
A Társaság költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve: nem releváns
A Társaság költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja: nem releváns
A Társaság költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege: nem
releváns
A Társaság költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program
megvalósítási helye: nem releváns
III. Szerződések
Letöltés pdf formátumban
IV. Koncessziók
Nem releváns a Digitális Jólét Nonprofit Kft. vonatkozásában.
V. Egyéb kifizetések
A Társaságnak nincs a nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által
ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetése.
VI. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
Európai Uniós támogatások listája
VII.

Közbeszerzési tervek

Letöltés pdf formátumban

