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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Valójában hány tagú az NHH hét tagú tanácsa?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Szabó Pál, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi miniszterhez .
Kérdésemre a választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Ön jogelőd minisztériumához, a GKM-hez legutóbb címzett kérdésemre, amely az NHH
Tanácsának tényleges létszámáról szólt, a GKM akkori államtitkára nem nyújtott kielégít ő
felvilágosítást abban a tekintetben, hogy a Tanács létszáma miért nem felel meg az
elektronikus hírközlésrő l szóló 2003 . évi C. törvényben foglaltaknak. A törvény ugyanis
akként rendelkezett, hogy hatálybalépésétől kezdődően a Hatóságot nem elnök, hanem
összesen hét tagú Tanács vezeti, 6 taggal és elnökkel a Tanács élén . Ezzel ellentétben a
Tanácsnak akkor az elnökkel együtt csak öt tagja volt . A törvény azonban nem azt mondja ,
hogy maximum hét tagú lehet a Tanács, hanem úgy fogalmaz, hogy a Tanács hét tagú, se
több, se kevesebb .

A kérdésemre adott válasz visszás volt, hiszen azt írták : „Az új tag jelölésére vonatkozó
törvényi előírásoknak mindenben megfelelő jelölt állítása, illetve kiválasztása sajnos nem járt
eredménnyel . ”
Az igazság az, hogy a lemondott tag helyett 2007 . július 1-jétő l lehetett volna választani új
tagot, igaz, csak másfél évre. Ugyanúgy lehetett volna választani — immár öt évre — tagot a
2007. december 31-ével megszűnt mandátumú tag helyére is .

Hírek szerint On mégis talált megfelelő képzettségű és a „vonatkozó törvényi el ő írásoknak
mindenben megfelelő” jelölteket, akiket — sebtében — 2008 . július 1-jével már ki is nevezett .
A két tag közül az egyik, Dr . Sümegi Péter, aki a Magyar Postánál az On vezérigazgatóság a
idején dolgozott, a másik, a „vonatkozó törvényi előírásoknak mindenben megfelelő” tag
Simon Géza, a közigazgatási informatikáért felelős, posztjáról távozott kormánybiztos lett .

A „sebtében” kifejezést a fentiekben azért használtam, mert Ön olyan gyorsan találta meg, és
nevezte ki jelöltjeit, hogy a mai napig nem volt ideje egyetlen hivatalos lapban, értesítőben
sem — beleértve a Minisztérium hivatalos lapját is — megjelentetni ezt a fontos eseményt ,
hiszen már egy, illetve másfél éve keresték eredménytelenül a „vonatkozó törvényi



elő írásoknak mindenben megfelelő" jelölteket. Ső t, a Minisztérium honlapján egyáltalán nem,
az NHH honlapján is csak a szervezeti ábra, illetve a honlapon megtalálható telefonkönyv uta l
arra, hogy ismét a törvényi el őírásoknak megfelelően, hét taggal működik az NHH Tanácsa.
Bár, ha a honlapot böngésszük, az NHH vezetősége ott a mai napig csak öt tanácstagból és a
főigazgatóból áll . Mindemellett kicsit árnyalja a képet, hogy a honlapot csak 2008 . július 23-
án frissítették, bár július l-e óta vannak kinevezve az új, a „vonatkozó törvényi el őírásoknak
mindenben megfelel ő” Tanácstagok .

Tisztelt Miniszter Úr !

Hogyan történt pontosan a „vonatkozó törvényi elő írásoknak mindenben megfelelő” tagok
kiválasztása és kinevezése ?

Milyen szakmai grémiumokat vontak be a „vonatkozó törvényi előírásoknak mindenbe n
megfelelő” jelöltek kiválasztásába?

Hogyan értelmezték a „vonatkozó törvényi el ő írásoknak mindenben megfelelő” kifejezést a
kiválasztásnál és kinevezésnél, beleértve a szakmaiságot is ?

Hogyan lehet az, hogy egy ilyen műszaki, szakmai terület, mint az infokommunikáci ó
felügyeletéért felelős intézmény, az NHH hét tagú Tanácsában ma, a törvényi el ő írásoknak
való megfelelés újbóli biztosításakor is csak egy mérnök végzettségű szakember kapott
helyet?

Mennyi időre nevezte ki az egyes, a „vonatkozó törvényi el őírásoknak mindenben megfelelő”
tagokat?

Milyen hivatalos értesítőben jelent meg előzetesen a „vonatkozó törvényi el ő írásoknak
mindenben megfelelő” tagok kinevezése?

Gondolkoznak-e azon, hogy a decemberben lejáró további három tag helyére szinté n
találjanak a „vonatkozó törvényi előírásoknak mindenben megfelelő”, új szakmai jelölteket?

Várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2008 . augusztus 8 .

Dr . Nyarai Zsolt
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