
1. Pillér: Digitális infrastruktúra

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

Szélessávú hálózati lefedettség 
növelése

Minden olyan projektcél, amely digitális termék, vagy szolgáltatásfejlesztéssel hozzájárul a szélessávú hálózati 
lefedettség növeléséhez, valamint a hálózati infrastruktúra fejlődéséhez. (kivéve a Szupergyors Internet Projekt (SZIP) 
keretében már uniós (GINOP) finanszírozásban részesülő projekteket, valamint infrastruktúra építési projektek), pl. 
• kommunikációs szolgáltatás fejlesztése
• felhő alapú szolgáltatás fejlesztés
• kommunikációs technológia fejlesztés

Az 5G hálózatok magyarországi
fejlesztése, alkalmazása és

elterjesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az 5G hálózatok fejlesztéséhez, az 5G alapú alkalmazások fejlesztéséhez és 
elterjedéséhez, pl. 
• 5G technológiára épülő alkalmazások fejlesztése, tesztelése
• magyarországi 5G tesztkörnyezet (testbed) kialakításához kapcsolódó tevékenység.

A digitális infrastruktúra fejlesztése Minden olyan további projektcél, amely a magyarországi digitális infrastruktúra fejlesztéséhez hozzájárul. 

1

A Digitális Jólét Program (DJP) célrendszere



2. Pillér: Digitális Kompetenciák

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

A lakossági internetpenetráció
növelése

Minden olyan projektcél, ami digitális termék, vagy szolgáltatás fejlesztéssel hozzájárul a lakossági 
internetpenetráció növeléséhez.

Internet felhasználók digitális
kompetenciájának fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az internet felhasználók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez, például
• alapszintű digitális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó projektcélok;
• a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez kapcsolódó projektcélok;                                    

haladó szintű digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó projektcélok;
• a digitális közigazgatási szolgáltatások igénybe vételének fejlesztéséhez kapcsolódó projektcélok                          
• a digitális gazdaság körébe tartozó szolgáltatások (pl. pénzügyi, turisztikai, stb.) igénybe vételéhez szükséges digitális 

kompetenciákhoz kapcsolódó projektcélok;                                                                                                     
• a digitális kompetenciák méréséhez (önértékelés, kompetenciaszintek mérése, értékelése, stb.) kapcsolódó 

projektcélok a digitális oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó projektcélok (alkalmazás- és tananyagfejlesztés, stb.) 
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2. Pillér: Digitális Kompetenciák

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

Informatikushiány enyhítése; nem 
informatikus, de magas digitális 

felkészültséggel rendelkező 
munkavállalók arányának növelése.

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az informatikushiány enyhítéséhez vagy a
nem informatikus végzettségű, de magas digitális felkészültséggel rendelkező munkavállalók arányának
növeléséhez, pl. 
- informatikai képzés vagy informatikai modult tartalmazó képzés nyújtásához kapcsolódó propjektcélok
- informatikai képzés vagy informatikai modult tartalmazó képzés igénybevételéhez kapcsolódó projektcélok
- a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának jobb összekapcsolását támogató projektcélok; 
- munkaerő-piaci igények digitális módszerekkel történő felméréséhez kapcsolódó projektcélok;
- e-learning és blended learning lehetőségeinek kiterjesztéséhez kapcsolódó projektcélok;Minden olyan projektcél, 
amely hozzájárul az informatikushiány enyhítéséhez vagy a
nem informatikus végzettségű, de magas digitális felkészültséggel rendelkező munkavállalók arányának
növeléséhez, pl. 
- informatikai képzés vagy informatikai modult tartalmazó képzés nyújtásához kapcsolódó propjektcélok
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- munkaerő-piaci igények digitális módszerekkel történő felméréséhez kapcsolódó projektcélok;
- e-learning és blended learning lehetőségeinek kiterjesztéséhez kapcsolódó projektcélok;

A lakosság és a munkavállalók digitális 
kompetenciáinak fejlesztése

Minden olyan további projektcél, amely hozzájárul a lakosság és a munkavállalók digitális kompetenciáinak 
fejlesztéséhez, és/vagy a digitális oktatás és képzés Digitális Oktatási Stratégiában (DOS) megfogalmazott céljainak, 
illetve a digitális gyermekvédelem Digitális Gyermekvédelmi Stratégiában (DGyS) megfogalmazott céljaihoz.
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3. Pillér: Digitális gazdaság

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

Iparágak digitalizációja, ágazati
digitalizáció támogatása

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul egy adott ágazat szereplőinek (különös tekintettel a mikro- kis és közepes 
vállalkozásokra) digitális fejlődéséhez, pl. 
• Internet of Things vagy az M2M kommunikációs fejlesztések megvalósítása vagy alkalmazása
• gyártási technológia automatizációjához kapcsolódó fejlesztések megvalósítása vagy alkalmazása
• Big Data hasznosításához kapcsolódó tevékenység
• ügyintézés hatékonyságát növelő alkalmazások fejlesztése és elérhetővé tétele
• elektronikus vásárlás hatékonyságát növelő alkalmazások fejlesztése és elérhetővé tétele
• sharing economy megoldások fejlesztése és elérhetővé tétele.

Agrárgazdaság digitális fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az agrárgazdaság digitális fejlődéséhez összhangban a Magyarország 
Digitális Agrár Stratégiájával (DAS) pl. 
• precíziós helymeghatározásra alapuló technológiák fejlesztése
• termelési folyamatokat támogató digitális megoldások fejlesztése és alkalmazása
• üzem szintű digitális termelésirányító rendszerek fejlesztése és alkalmazása
• termékpálya integrációk digitális eszközökkel és alkalmazásokkal való támogatásához kapcsolódó tevékenység az 

agrárágazatban
• agrárgazdaságban előálló Big Data felhasználásához kapcsolódó projektcélok
• agrár adatintegrációs program fejlesztéséhez, az előálló adatok felhasználásához kapcsolódó projektcélok
• agrárcégek digitális fejlesztéséhez kapcsolódó projektcélok.
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3. Pillér: Digitális gazdaság

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

Kis- és középvállalkozások digitális
fejlesztéseinek támogatása

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul  a kis- és közepes vállalkozások digitális térben történő megjelenéséhez. 
pl. 
• online értékesítési szolgáltatások fejlesztése, alkalmazása
• digitális megoldások alkalmazása értékesítés, ügyfélkapcsolat területén
• elérést biztosító publikációs formák (online portál, nyomtatott anyagok) fejlesztése
• vállalkozások digitális tudatosságának növeléséhez és digitális fejlesztéseinek segítéséhez kapcsolódó projektcélok

Egészségipar digitális fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az egészségügy és egészségipar digitális fejlődéséhez, pl.:
• okos-eszközökkel történő egészségügyi mérések alkalmazása és fejlesztése
• online közösség támogatására, játékosításra („gamification”), versenyzésre épülő egészségügyi digitális megoldás 

alkalmazása és fejlesztése
• egyéni és a kórházi adatbázisok integrálásához kapcsolódó tevékenység
• Big Data, prediktív előrejelzések, valamint mesterséges intelligencia egészségügyi ellátási rendszerbe való 

bevezetésével kapcsolatos tevékenység
• egészségkultúra fejlesztéséhez kapcsolódó digitalizációs tevékenység
• egészségtudatosság növelésével kapcsolatos digitalizációs tevékenység

Sportipar digitális fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a sportipar digitális fejlődéséhez, pl. 
• sportanalitikai rendszerek (valós idejű adatelemzés, statisztikák) alkalmazása és fejlesztése
• szenzorok, viselhető technológia sportcélú alkalmazása és fejlesztése
• felhőalapú megoldások alkalmazása és fejlesztése
• mobiltechnológia sportcélú alkalmazása és fejlesztése
• virtuális valóság sportcélú alkalmazása és fejlesztése
• dróntechnológia sportcélú alkalmazása és fejlesztése
• sportinformatikai képzéshez, kutatáshoz és adatelemzéshez kapcsolódó projektcélok
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3. Pillér: Digitális gazdaság

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

A hazai tartalomipar helyzetének
erősítése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a magyar digitális tartalomszolgáltatók piaci helyzetének javításához, pl.: 
• hirdetésoptimalizáláshoz kapcsolódó projektcélok
• mikro-, kis- és középvállalatok online hirdetési tevékenységének fejlesztéséhez kapcsolódó projektcélok
• magyar nyelvű tartalomszolgáltatók üzleti modelljének fejlesztéséhez kapcsolódó projektcélok

Sharing economy megoldások
fejlesztése, alkalmazása és

terjesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az  internetes megosztáson alapuló eszköz/szolgáltatás fejlesztéshez és 
alkalmazáshoz, pl. 
• sharing economy elvén megvalósuló szolgáltatások fejlesztéséhez és elterjedéséhez kapcsolódó projektcélok (B2B, 

B2C, C2C szolgáltatások egyaránt)

Digitális kereskedelem fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az online áru- és szolgáltatás-kereskedelem fejlődéséhez, különös 
tekintettel a hazai szereplők versenyképességének növelésére, pl. 
• áruk online értékesítéséhez, illetve az ehhez kapcsolódó logisztikai megoldásokhoz és nyomon követési rendszerelhez  

kapcsolódó projektcélok
• szolgáltatások online értékesítéséhez kapcsolódó projektcélok

Az egyes ágazatok, illetve a 
nemzetgazdaság digitális fejlődésének 

elősegítése

Minden olyan további projektcél, amely hozzájárul az egyes ágazatok, illetve a nemzetgazdaság digitális fejlődéséhez, 
különös tekintettel az alábbi területekre:                                                                                                                                                                       
• Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS) célrendszerével összefüggő projektcélok
• Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES) célrendszerével összefüggő projektcélok                                                          
• további kiemelt területekkel összefüggő projektcélok, pl. hozzájárul. FinTech, Blockchain, IPAR4.0, ÖkoTech, Big 

Data, IoT, Cyber security, Mesterséges Intelligencia, stb. (a lista nem teljes, a jelzett területeken kívüli projektek is 
illeszkedhetnek a DJP céljaihoz)
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 4. Pillér: Digitális állam

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

Közigazgatás digitális fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a közigazgatás digitális fejlesztéséhez, pl. 
• e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység
• digitális közigazgatási szolgáltatások ismertségének növeléséhez kapcsolódó tevékenység
• alkalmazás platform szolgáltatás (aPaaS) kialakításához kapcsolódó tevékenység

Közadatok kezelésének,
felhasználásának vagy

újrahasznosításának fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a közadatok kezelését, felhasználását és újrahasznosítását célzó 
fejlesztésekhez, pl. 
• közadat-gazdálkodási modell kidolgozásához kapcsolódó tevékenység
• a közadat hasznosítással kapcsolatos szervezeti érettség méréséhez kapcsolódó tevékenység
• digitális közigazgatási szolgáltatások ismertségének növeléséhez kapcsolódó tevékenység
• államigazgatás által működtethető alkalmazás platform szolgáltatás (aPaaS) kialakításához kapcsolódó tevékenység

Közgyűjtemények digitalizálása,
digitalizált tartalmak felhasználása

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul könyvtárak, múzeumok, levéltárak és archívumok digitalizálásához, 
valamint azok digitális tartalmainak felhasználását célzó fejlesztéshez és/vagy szolgáltatáshoz, pl. 
• digitális alkalmazások és tananyagok fejlesztése és alkalmazása
• közgyűjtemények digitalizálásához és a digitalizlt tartalmak elérhetővé tételéhez kapcsolódó projektcélok

A hazai digitális fejlesztések
közigazgatási célú alkalmazása

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a hazai fejlesztésű alkalmazások és szoftverek közigazgatási célú
alkalmazásához, pl. 
• a közigazgatási hasznosításra irányuló, nyílt forráskódú, illetve nyílt forráskódra épülő szoftverek fejlesztéséhez 

kapcsolódó projektcélok;
• a hazai nyílt forráskódú, (például irodai, levelezés, csoportmunka-támogatás) szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó 

projektcélok.
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A közigazgatás és az állami szektor 
digitalizációjának támogatása Minden olyan további projektcél, amely hozzájárul az állami szektor és a közigazgatás digitális fejlődéséhez.
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 5. Pillér: Egyéb digitalizációs fejlesztések

DJP cél DJPP finanszírozásából megvalósítható projektcélok (példák)

Információbiztonság, kibervédelem
fejlesztése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul az információbiztonság és a kibervédelmi képesség erősítéséhez. 

Hálózatkutatás módszerek
fejlesztése vagy alkalmazása

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a hálózatkutatási módszerek alkalmazásához vagy fejlesztéséhez, illetve 
azok alkalmazásához. 

Okos Város fejlesztések ösztönzése

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a települések szolgáltatásainak és infrastruktúrájának digitális
fejlődéséhez, pl. 
• Okos Város fejlesztésekhez kapcsolódó projektcélok például a közműfejlesztések, energetika, közlekedés és lakossági 

szolgáltatások, fogyasztói mérés területein
• digitális megoldásokra épülő önkormányzati szolgáltatások fejlesztéséhez és bevezetéséhez kapcsolódó projektcélok.

Releváns nemzetközi
rendezvényeken való magyar

megjelenés támogatása

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a hazai  vállalkozások  digitális termékekkel és szolgáltatásokkal való 
megjelenéshez a nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, illetve vásárokon.
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Egységes kárpát-medencei magyar 
digitális ökoszisztéma kialakítása

Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a hazai és a szomszédos országokban működő vállalkozások közös digitális 
fejlesztéseihez. 

A digitalizáció élettani, társadalmi és 
környezeti hatásainak vizsgálata Minden olyan projektcél, amely hozzájárul a digitalizáció élettani, társadalmi vagy környezeti hatásainak vizsgálatához.

Egyéb digitális célú fejlesztések Minden olyan további projektcél, amely hozzájárul  a magyar gazdaság és társadalom digitális fejlődéséhez.
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