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Tisztelt Képviselő Úri

Az Országgyűlés Házszabálya 91 .§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint hozzám
intézett „Valójában hány tagú az NHH hét tagú tanácsa?” című K16118. számú
írásbeli kérdésére az alábbiakról tájékoztatom :

A Nemzeti Hírközlési Hatóság élén álló Tanács tagjainak kinevezésére vonatkoz ó
törvényi előírásokat az elektronikus hírközlésröl szóló 2003 . évi C. törvény
(továbbiakban : Eht.) szabályozza .

Az rttHf-t Tanács ares státuszainak bető ltéséveí kapcsolatban, annak szakma i
megalapozása érdekében jeyölóbizattságot hívtam össze . A jelölőbizottságban a
szektor kormányzati véleményező , javaslattevő szervének a Nemzeti Hírközlési é s
Informatikai Tanácsnak az elnöke, ftfetve az infaikorninuntkácr`ós szektor
legjelentősebb szalgáttatcskat tömörítő érdekképviseleti szervhitek az Informatika i
Vállalkozások Szövetségének az elnöke is részt Kstt . A jelölő bizottság összetétele
garancia volt arra, hogy az üres pozíciók betöltésére olyan tagok kerűtiyeneit
kinevezésre, akiknek szakmai alkalmassága megkérdőjelezhetetlen. A jelőiőbizattság
2008. június 18-án tartotta meg ülését, amelyen Simon Géza és dr . Sümegi Péter
urakra tett javaslatot.

Az Eht, a következőket írja elő szakmai alkalmasság címén : „A Tanács tagja az
lehet, aki legalább hároméves hírközlési szakmai gyakorlattal és felsőfokú iskola i
végzettséggel rendelkezik .” Ezt a törvényi előírást maximálisan túlteljesítik az általa m
kinevezett személyek. Természetesen az Eht. ősszeférhetetlenségre vonatkoz ó
szabályait is figyelembe vettük.
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A törvényt szabályozásnak megfelelően a megszűnt mandátumú tag helyére Simon
Géza úr kinevezése 2QTT . december 31-ig, míg a lemondott tag helyére dr. Sümeg i
Pét> úr kinevezése 204B . december 31-ig szói .

A Nemzeti. Hírközlési Hatóság Taracsáb a bekövetkezett változások a Nemzeti
Hírközlési Hatóság honlapján kerültek publikálásra, ahol megtalálható a Tanács
telerilegi taglalnak megrteve746se .

Kérem Képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskeddék.

Budapest, 2008 . augusztus „
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