Láttuk-hallottuk
Behálózva
A most indított
közbeszerzésekre
az IHM és
az OM három év
alatt várhatóan
többmilliárd
forintot fordít.

Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter
augusztus végén bejelentette, hogy a minisztérium
közbeszerzési eljárást indít a Közháló projekt elsõ
szakaszának megvalósítására.

A tervek szerint a Közháló programba bevonják majd a
jelenlegi Sulinet-végpontokat (iskolákat, kollégiumokat,
illetve szakképzési intézményeket), valamint az informatikai tárcához tartozó végpontokat (a pályázati nyerteseket és az eMagyarország-pontokat), és a további bõvítések során a kórházakat és a mûvelõdési házakat is.
A közháló kiépítésének elsõ szakaszában 2006-ig 2530
településre jut el, ez összesen 7300 végpontot jelent.
A közháló egymással összekapcsolt, de önálló egységekbõl, alhálókból áll össze. Kovács Kálmán kiemelte,
a közháló nem egy új hálózat kiépítése állami beruházás
formájában, hanem a piaci szereplõk szolgáltatásainak
igénybevétele. Az IHM tervei szerint a Közháló program
folyamatosan, több egymásra épülõ szakaszban valósul
meg. Az elsõ szakaszhoz tartozó feladatok megvalósítására elsõként öt tárgyalásos közbeszerzési pályázat jelent
meg a Közbeszerzési Értesítõben az alábbi témakörökben:
•
•
•
•
•

gerinchálózati szolgáltatás biztosítása;
elérés a gerinchálózati csomópontoktól a kijelölt
szolgáltatásig földfelszínen;
internetszolgáltatás és ügyfélszolgálat, valamint internetlabor-távfelügyelet Sulinet-végpontok számára;
internet-szolgáltatás és ügyfélszolgálat a nem
Sulinet-alhálóhoz tartozók számára;
hálózatfelügyelet a hálózat távközlési és adatátviteli
hátterére vonatkozóan, valamint projektmenedzsment
és üzemeltetésfelügyeleti szolgáltatás biztosítása.

Továbbá két nyílt pályázat is kiírásra kerül:
a VSAT technológiával történõ elérés biztosítására,
az adatkommunikációs berendezések szállítására,
telepítésére és karbantartására.

•
•

A hét pályázat között lesz olyan is, amelynél a beszerezni kívánt szolgáltatások körének nagyfokú bonyolultsága és a területi felosztás miatt több gyõztesre számíthatunk. A beszerzések legfontosabb szempontja
a megbízható és biztonságos szolgáltatás biztosítása
volt. A tárca reményei szerint a hálózati szolgáltatás
piaci ár alatti beszerzése a közpénzek hatékony felhasználását eredményezi.

Közös költségvállalás
Az IHM létrehozta az Információs Társadalom
Koordinációs Tárcaközi Bizottság (ITKTB) Közháló
albizottságát, ami a döntésekben egyeztet a társtárcákkal. Az IHM és az Oktatási Minisztérium (OM)
között már létrejött az elsõ szakasz megvalósítására
vonatkozó megállapodás. Ennek eredményeképpen
a sulinetes végpontok beszerzési és mûködtetési
költségét az IHM és az OM közösen viseli. A közhálóban lépcsõzetes kiépítéssel mintegy ötezer sulinetes
végpont, illetve 2300 további végpont kerül bekötésre,
így a Sulinet közhálóba kerülésével egységessé válik
a civil hálózati rendszer, amelynek a Sulinet mellett
további alhálózatai is léteznek. Ez utóbbiak kiválasztásának egyik fõ szempontja az volt, hogy a végpontok
lehetõleg hátrányos helyzetû területeken valósuljanak
meg. Az elsõ szakaszban megvalósuló többi végpont
esetében a költségeket az IHM állja. A most indított
közbeszerzésekre az IHM és az OM három év alatt
várhatóan többmilliárd forintot fordít.
Nagy Anna (Nagy.Anna@linuxvilag.hu)
A Linuxvilág felelõs szerkesztõje, akit
a sors túltengõ pedagógiai hajlammal
és birkatürelemmel áldott meg.
Két kiskorú gyermekével életre szóló
programot írt magának.

„Megabitek a magyar ugaron – hová tartunk Európával?”
© Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva

Az idén október 28–29-én tartandó Internet Hungary
konferencián két napig ismét szakmai viták, beszélgetések és váratlan találkozások helyszíne lesz a tihanyi
Balaton-part. Az elmúlt három évben a tihanyi rendezvényen alkalmanként csaknem ezren vettek részt, s
ezzel az Internet Hungary a maga nemében a legjelentõsebb szakmai fórummá lépett elõ Magyarországon.
Az elmúlt évek tapasztalatai, illetve az idén eddig
befutott több száz jelentkezés alapján a rendezvényen
idén is részt vesznek a magyar gazdasági élet jeles
képviselõi, a marketing-, PR- és kommunikációs cégek
vezetõi, a médiaszakemberek a sajtó minden területérõl, a közvélemény-kutató intézetek, a jogi irodák,
az állami hivatalok és a közintézmények vezetõi.
Ízelítõül néhány a tervezett elõadások és fórumok közül:
A kockázati tõke bolyongásai; Mitõl leszek internet-
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milliomos? A csatlakozást követõen exportõrök vagy
importõrök leszünk? Mi lesz az üzleti sláger az elkövetkezõ idõszakban? Hogyan lehet pénzhez jutni, ki és
milyen szempontok szerint dönt az állami megrendelésekrõl, pályázatokról? Az „Internet” szó említése
milyen kontextusba került az elmúlt idõszakban:
érdekli-e a magyar közönséget az Internet, és ha igen,
miért nem? A vonalkódos tehén és a csipp-pírszinges
disznó: az informatika megjelenése a mezõgazdaságban; Nézetek, és nézetkülönbségek a „netújságírással”
kapcsolatban; Lyukak a szabályozásban, törvényi
akadályok az információs társadalom útjában; Elszámolóház: hogyan lehet fizettetni a letöltésekért?
(Digital Rights Management); Te is, fiam, Blútusz!
Verseny vagy kooperáció: Wi-Fi, broadband,
mobil Internet.

