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Az Országgyű lés Házszabálya 91 .§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint hozzám intézett
„Mire költ el az NHH érci 20 milliárd forintot?” cím ű KJ6119. számú írásbeli kérdésére az
alábbiakról tájékoztatom :

1 . Az NHH hatásköre

Képviselő úr hivatkozik arra, hogy az NHH létszáma 2008-ra 400 körülire csökkent, míg a
hatóság saját bevételeiből származó finanszírozása 2003 és 2008 közötti időszak alatt közel
70%-kal nőtt, az NHH az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a
továbbiakban : Eht.) meghatározott feladatkőre azonban ezen időszak alatt jelentősen nem
változott. Ez a megállapítás több szempontból is vitatható . Emellett tanmagában a számszerű
adatok kiragadott összekapcsolása a hatóság hatáskörének a létszámmal, illetve a
finanszírozással történő összehasonlítása csak felületes, irreális következtetések levonását
eredményezheti .

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok által az elmúlt években el ő írt
lényegesebb feladat- ás hatáskörbövitést a kisvetkez ő felsorolás tartalmazza :

+ A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007_ évi LXXIV. törvény alapjá n
az NHH hatáskörébe tartozik a müsorterjesztési szolgáltatás nyilvántartásba vétele, a
piacfeiügyeteti eljárások lefolytatása, a piaci szabályozással összefügg ő feladatok
ellátása, jogvitás eljárások, piacelemzés lefulytatssa, frekvenciák használati joga, illetve
a frekvenciagazdálkodási feladatok eltátása, valamint a digitális müsorszóró hálózat ,
illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságára vonatkozó pályázati eljárá s
lebonyolítása ;

+ Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadatomma i
összefüggő szoígáitatások egyes kérdéseiről szóló 2001_ évi CVIII . törvény 1414/A. §-
ában meghatározott, az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok megsértése — így
különösen a jelentős ügyterhet jelentő kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolato s
felügyeleti eljárások – során az NHH folytatja is az eljárást;

. A hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő nyilvántartással kapcsolatos
tevékenységéért fizetendő díjakrát szóló 412006 . iHM rendelet alapján a szolgáltatók álta l
fizetendő díjakról a hatóság nyilvántartást vezet .

+ A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007 . GKM rendelet 3. § (1 )
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bekezdése szerint a szolgáltatókkal és a szolgáltatói felhasználókkal kapcsolato s
adatkezelés a hatóság feladata ;

+ A váratlan légitámadás esetén a légirlasztás rendszeréről szóló 186/2007. (Vtf_ f $ .) Korm .
rendelet alapján az NHH végzi a légiriasztási rendszer működtetésével, fenntartásával,
korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési feladatokat, együttm űködik a Magya r
Rádió Zrt.-vet (MR), a Miniszterelnöki Hivatallal, a Honvédelmi Minisztériummal és a
katasztröfavédelem központi szervével . Felügyeli az átkapcsoló rendszerbe bevont
műsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók riasztással kapcsolatos
tevékenységét, továbbá figyelemmel kisért a m űsorszolgáltatók adataiban bekövetkezet t
változásokat, szükség esetén a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternél
kezdeményezi új szolgáltatók kijeiötését, és biztosítja az átkapcsoló rendszerbe történő
bevonásuk technikai feltételeit ;

. A Nemzett Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- é s
hatáskörérő l, valamint ellátásának részletes szabályairól szóló 45/2005 . (111 .15.) Korrn.
rendelet alapján az NHH a kútföldi székhelyű, illetve lakóhelye hJtelesításszvlgáltatö által
kibocsátott tanusitvánnyal kapcsolatos felelősségvállalást nyilvántartásba veszi, arról
bárki számára hozzáférhető és folyamatosan elérhető nyilvántartást tesz közzé ;

. A közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus alálrásokra és az azokhoz
tartozó tanúsítványokra, valamint a tanWsitványokat kibocsátó hitelesitésszolgáltatókr a
vonatkozó követelményekről szóló 194/2005 . (IX. 22.) Korm . rendelet alapján az NH H
hatósági nyilvántartást vezet a közigazgatási felhasználásra vonatkoz ó
követelményeknek megfeleld hitelesítési rendekr ől, valamint az ezt alkalmazó
hitelesitésszolgáltatókról ;

+ Az elektronikus aláír asröl szóló 2001 . évi XXXV. törvény alapján az NHH a szolgáltató k
működésének időtartama alatt folyamatosan vizsgálja, illetőleg ellenőrzi, hogy a
szolgáltatók megfelelnek-e az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, a
szolgáltatási szabályzat, illetve az általános szerződési feltételek előírásainak, valamint a
minősített szolgáltatóknál átfogó éves helyszíni ellen őrzést végez;

• A Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming )
szóló Európai Parlament és a Tanács 717l20071EK rendelete alapján az NHH felügyeli a
rendelet betartását, illetve eljár a rendeletben előírt kötelezettségek megszegése esetén ,
továbbá számos adatszolgáltatással, nyilvántartással és statisztikai célú elemzésse l
összefüggő feladat hárul a hatóságra;

• A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésér ől szóló 2001 . évi C. törvény hatálya
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésér ől, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008 . Kormányrendelet 1 . §
(2) bekezdésének co) pontja alapján az informatikai, riirközlési és postaügyit
szakterületen a2 NHH jár el ;

• Az Eht. 5. § a) pontjának módosításával beiktatásra kerül ő rendelkezés szerint az NH H
előkészíti a Kormány számára az elektronikus hírközlés-politikára vonatkozó javaslatot ;

• Az Eht. 5. § c) pontjának módosítása alapján az NHH véleményezi az elektroniku s
hírközlésért felelős miniszter által kidolgozott, az elektronikus hírközlési tevékenységek
fejlesztésére vonatkozó programot;

• Az Eht. 5. § e) pontjának módosításával beiktatásra kerül ő rendelkezés alapján az NHH
véleményezi az elektronikus hírközlésért felel ős miniszter által előkészített, a Kormány
elektronikus hírközléssel és informatikával kapcsolatos nemzetközi tevékenységét ;
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• Az Eht . 1 Q . § k) pontjaként beiktatásra kerülő szabály alapján a hatóság a gazdálkodá s
körében gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonos i
jogokat, polgári célú gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosító k

vonatkozásában;

• Az Eht. 10. § s) pontjaként beiktatásra kerülő rendelkezés alapján az NHH látja el az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos hatóság i
feladatokat;

• Az Eht. 10. § t) pontjaként beiktatásra kerülő szabály alapján a hatóság közreműködik a
Kormány elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi tevékenységének
előkészítésében, részt vesz a nemzetközi kötelezettségek végrehajtásában, ellátja a
Magyar Köztársaság képviseletét az elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi
szervezeteikben, kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és más tagállami szabályoz ó
hatóságokkal .

2. Az NHH működése

Képviselő úr hivatkozik arra, hogy az EU-ban m űködő más tagállami intézményekhez
viszonyítva az NHH létszáma kiemelked ően magas, jóllehet a magyar hatóság .hasonló
feladatot" lát el_ Az valóban igaz, hogy az NHH hasonló feladatokat lát el, ez a gyakorlatba n
azonban azt jelenti, hogy NHH lényegesen tágabb feladat- és hatáskörrel rendelkezik az EU -
ban működő hasonló tagállami közigazgatási intézményekhez viszonyítva. A mellékelt
vázlatos összeállításból látható, hogy néhány példaképpen kiválasztott EU-s országba n
milyen lényeges feladatok tekintetében tér el a hírközlési szabályozó hatóság hatásköre az
NHH-étül, illetve jól látszik, hogy vannak országok, ahol az NHH hatásköreit több
(alkalmasint sok) hatóság együttesen fedi te . Ezért a hatóságok tevékenységének
összehasonlítása, munkájuk valamiféle értékelése " csupán a létszám adatok alapján nem
lehetséges .

Az NHH – amely az EU jogforrásaiban is nevesített szabályozó hatóság – egyedGlálrfina k
mondható a tekintetben, hogy széleskörű piacfetügyeleti, egyedi piacelemzési tevékenység
mellett feladatkörébe tartozik a hírközlési versennyel kapcsolatos gazdasági igazgatá s
piac:szabályozási funkciója, a vonatkozó hatósági jogalkalmazás gyakorlása, a piac i
beavatkozás stratégiai megalapozása, a piacelemző , értékelő és statisztikai célú nem
hatósági tevékenység, a teljes körű postai hatósági tevékenység ellátása, valamint a
nyomvonalas elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezése, továbbá az
építésfeltígyelettel összefüggő jogalkalmazó tevékenység gyakorlása is- Ezen túlmenően az
NHH feladatkörébe tartozik többek között

a hírközlés-politika stratégiai előkészítése ;
- a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati feladataina k

végrehajtása, így a digitális átállással összefügg ő pályázati tevékenység ,
műsorszó ássaV összefüggő hatósági feladatok, valamint a műsorterjesztéssel
összefüggő valamennyi jogvitás eljárás ,

- az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok megsértése során a felügyelet i
eljárások,
szabálysértési hatósági feladatok ,

- a gazdálkodás körében a rádiófrekvenciákra és azonositókra vonatkozó állami
tulajdonosi jogok, a rédiófrekvenciákkat és azonosítókkal összefügg ő polgári célú
frekvenciagazdálkodás ,

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági
feladatok ellátása ,

- a Központi Referencia Adatbázis m űködtetése ,
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a hirközlés működésébő l, fogalmából egyértelműen következő határokon átnyúló
jogviták és feladatok gyakorlása, valamin t
az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok előkészítése, véleményezése .

Emellett a magyar hírközlési piac speciálisnak tekinthető az EU más tagállamaihoz képest
abból az aspektusból is, hogy a koncessziós rendszer idején két szinten rendez ődött be a
piaci szerkezet: egy domináns, meghatározó monopolhelyzet ű szolgáltató mellett helyi
szinten az adott körzetben szintén monopolhelyzetben lév ő kisebb szolgáltatók is működtek,
és ezen piaci működésnek a magyar hírközlési piac liberalizációja során meghalászó
jelentősége lett. Az NHH eljárásai során a mai napig is jelent ős ügyterhet jelent az alternativ
tóvközlési szolgáltató kérelmeinek elbírálása, az alternatív szolgáltatók által a
moxtopothelyzetű szolgáltatókkal szemben indított jogvitás eljárások lefolytatása, illetve a z
alternatív szolgáltatók piacelemzési eljárások során tett észrevételeinek kezelése .

Az NHH a fentieken túl számos közigazgatási eljárásban szakhatóságként m űködik közre,
jelentős és a magyar közigazgatás rendszeréb ő l következően az EU-ban egyedülálló
ügyekkel, ügyteherrel iás vonatkozó jogorvoslati eljárásokkal .

Kiemelendő továbbá az NHH nemzetközi szerepvállalása, tevékenysége . E körben ki kell
emelni a hatóság ITU-ban (Nemzetközi Távközlési Egyesület), mint az ENSZ szakosítot t
szervében betöltött aktív szerepvállalását, valamint az UPU (Egyetemes Postaegyesület )
Kongresszusán és munkacsoportjában ellátott képviseletét .

Az NHH szakmai tevékenysége nemzetköz) szinten is jetentős eredményeinek
elismeréseképpen az európai hírközlési hatóságokat tiimöritő ERG/lRG szervezetek az NH H
elnökét választották 200$-ra e szervezetek elnökének, a frekvenciagazdálkodás európa i
szintű szabályozásával foglalkozó RSPG (Radio Spectrum Policy Group) pedig alelnökének .
Ez utóbbi szervezet m űködési szabályai szerint a megválasztott alelnök tölti be a következő
évben az elnöki tisztet.

Az NHH részt vesz az iGAC? (Nemzstkiizi Polgári Repülési Szervezet)
frekvenciagazdálkodással foglalkozó munkabizottságában, a repülés területére vonatkoz ó
frekvenciagazdálkodási kérdésekben, valamint a CEPT (Postai és Távközlési Igazgatáso k
Európai Értekezlete) tevékenységében az NHH az ITU döntéseinek megfelelő elektroniku s
hírközlési szolgáltatásokra, technológiákra vonatkozó feltételrendszer koordinátásában .
Emellett számos további nemzetközi szervezet tevékenységében is meghatározó súlyt kap ,
Ezeken belül kiemelendő az ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Testület), az IEEE
(Institute of Electrical & Electronics Engineers), a FESA (Európai Elektronikus Aláírás i
Felügyeleti Hatóságok Fóruma) nemzetközi szervezetekben betöltött szerepkör .

Mindezek alapján megállapítható, hogy az NHH növekvő feladatkörét ugyan csökkenő
létszámmal látja el, ez azonban alapvetően nem a feladatok csökkenésére, hanem kizárólag
a magyar közigazgatás létszámcsökkentéssel összefügg ő reformjára vezethető vissza. Az
elmúlt években az NHH munkatársainak leterheltsége – számos esetben a feladatok maga s
színvonalú ellátását etlehetetlenitö módon -- jelentősen megnőtt_ Ezért éppen a feladatok
mennyisége, jellege, időbeli szűkössége igényli, hogy az NHH egyes kiemelt szakma i
kérdésekben - alapvetően mérőszolgálati, piacelemzési, frekvenciagazdálkodási területeke n
- külső szakértők segítségét vegye igénybe .

A külső szakértők igénybevételének indokoltságát több tényező is alátámasztja . Például az
NHH piacelemzési tevékenysége során a piaci versenyt korlátozó akadályok megszüntetés e
érdekében a piaci m űködés minden részét érintő , komoly beavatkozást jelentő
kötelezettségeket írhat elő , amely az Európai Uniős hírközlési piacra is hatást gyakorol . Ezen
kötelezettségek megfelel ő alátámasztása, így különösen a költségmodellek kidolgozás a
jelentős nemzetközi tapasztalatokat Igénytő szakmai hátteret feltételez . Ezért az NHH olyan
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szakértőket bíz meg, akik szakmai tapasztalaton túl megfelelő képviselettel rendelkeznek a z
Európai Unió tagállamaiban. Fontos kiemelni, hogy egy modern szabályozó hatóság piaci
beavatkozásra alkatmassségáhaz, feladatainak hatékony eltátásához olyan külső szakértők
bevonására is szükség van, akik az elektronikus hírkőzlési piacon a szolgáltatók működését
a piaci, gazdasági szegmens, illetve a magánszféra oldaláról is ismerik, s akiknek a
segítségét egyes szakkérdések megoldásánál maguk a szolgáltatók is igénybe veszik .
Az NHH költségmodelljeit mára az európai egységes árképzésnél kiindulási alapként tekintik,
illetve az tTU mintaszerű példaként említi hazánk frekvenciagazdálkodását és nemzetközi
szintű frekvenciakoordinációját.
Ugyancsak 'szakértőigényes» feladat az ágazatban várható változásokra időben történő
felkészülés, igy például az új generációs hálózatok szabályozási kérdéseinek vizsgálatára és
a postai píacnyitás el őkészítésére irányuló több éves lelkészillési programok _

Az NHH-nál valóban két alárendelt jogi igazgatóság is működik. Az Általános Jogi
tgazgatáságan a vezetőkkel együtt összesen 4, míg a Hírközlésjogi lgazgatbságon összesen
8 munkatárs látja el a hatóság teljes tevékenységével összefüggő jogi feladatokat . Ebbe
beletartoznak az NHH gazdátkQdásávat, közbeszerzéseivel, szerződéselvet, működésévet ,
belső szabályozóival összefüggő feladatok, hírközlési szakmai szempontból pedig a Tanács
döntéseinek előkészítése, a nemzetközi szerepvállalás, a frekvencia- és azonosító
gazdálkodás jogi támogatása, a hatósági döntések felügyeleti funkciója, a peres képviselet
teljes spektrumának ellátása, a jogszabály el őkészítés, a stratégiai döntése k
véleményezése, valamint az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása és a hatóság i
munkába tisrténö visszacsatolása .

Mindezekbő l látható, hogy az NHH, bár kompetenciaproblémákkal lényegében valóban ne m
küzd, kapacitásgondokkal és egyes területeken kifejezett létszámhiánnyal víszont anná l
inkább ,

Az NHH szabályozói tevékenységével a hírközlési iparágban kiemelked ően élénkült a piaci
verseny, a szolgáltatások választéka és minősége, továbbá az egyik legfontosabb
eredménynek tekinthetjük, hogy a hírközlési piacon nominális értéken is csökkentek a
szolgáltatások árai. A közigazgatás szervezeti rendszerében újszerűen az NHH tSO alapú
minőségbiztosítási rendszert vezetett be és elindította a szervezeti kultúrafejlesztési
programo#. Az NHH élenjár az elektronikus adatszolgáltatásban és ügyintézésben, kiemelt
hangsúllyal kezeli, fejleszti a fogyasztói tudatosság és hirközlési fogyasztövédelm i
szerepkörét.

A hirközlési szabályozó hatóság működését és fejlesztését szolgáló költségek azért is
fontosak, mert a gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő, világgazdasági szinten változó
és egységesülő , illetve a nemzetközi kereskedelemben liberalizált hirközlésí ágazatba
történő gazdasági beavatkozás szakmailag megalapozott ás a változásokkal lépést tart ó
közigazgatási tevékenységrendszere modern, a piacgazdasági viszonyokhoz illeszthet ő
szabályozó hatóságot igényel. A hírközlés, gazdasági közigazgatás keretében a hírközlés
sajátos berendezkedéséből eredő erős — előzetes beavatkozást jelentő piacszabályozás i
funkciót csak a piaci verseny viszonyait követő , ahhoz magas színvonalú hatósági munkáva l
alkalmazkodó szabályozó hatóság láthatja el hatékonyan .

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ), mint az Országgyűlés ellenőrző szerve
kiemelten és átfogóan vizsgálja az NHH működésének, gazdálkodásának rendjét. A
vizsgálatok során az ÁSZ értékelte az NHH szervezetének, létszámának, valamint a
működés szabályozottságának megfelelőségét, ás e körben célszerúségí, eredményesség i
és törvényességi szempontok szerint ellenőrizte az NHH pénzügyi, gazdálkodási rendjét . Az
ÁSZ ellenőrzései megerősítették, hogy az NHH gazdálkodási rendje a közérdeknek, a
hatékonyságnak és a jogszabályoknak megfelel ő .

1054 Budapest, Akadémia utca 3 . . telefon : +36 1 475 5725 = fax .+36 1 312 3236
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3. Az NHH gazdálkodása

A hatáság ncivekvv bevételeit felelős módon használja fel és nemzetközileg is elismert ,
kiemelkedő szakmai színvonalon tátja el feladatait . Az isit. tH-ban működő , a szakmai munkát
támogató informatikai rendszerek jelentős fejlesztő tevékenységet igényeltek, és
folyamatosan igényelnek, mGködtetésük jelent ős költséggel jár . A frekvenciagazdálkodást
támogató FMS rendszer, a merőszolgálati tevékenység mérési adatait értékelő SIMON
rendszer, a számhordozás alapját képez ő KRA rendszer, az aZOnosftógazdálkodás AGA
rendszere az Egységes Mérestnformatikai Rendszer (EMtR), a fogyasztók jobb
tájékozódását szrrlgálö TANTUSZ rendszer, a gazdálkodást támogató SAP alapú gazdasági-
pénzügyi rendszer a maga nemében a legmagasabb színvonalat képviseli és több, mint
túlzás azt állítani, hogy az ezekre fordított kiadások olyan költségeket jelentenek, amit a
hatóság "magára költ". Ugyanakkor ezek a rendszerek speciális célrendszerek, amelyekből
országonként is általában egyet-egyet használnak és amelyek a piacon dobozo s
szoftverként nem szerezhetők be. Ezeknek a fejlesztett célszoftvereknek a költsége jóva l
nagyobb, mint a nagy volumenben eladott kommersz szoftvereké . Még az olyan — rövi d
távon valóban "csak" a szervezeten belüli változásokat eredményező - munkák költségei is ,
amilyen pl . a jelenleg folyó szervezeti kultúra fejlesztő és tudásmenedzsment rendszer
kialakítását célzó programok jelentenek, a rendszerek kialakítását és a mindennapi
tevékenységbe integrálásukat követ ően az NHH szakmai feladatai végzésének eszközé t
képezik, mint ahogy természetesen formaiilag feltehető lenne pl. az a kérdés is, hogy
indokolt-e a hatóságnál — szintén nem költségek nélküli - iSQ minőségbiztosítási rendszert
kialakítani (a hatóság "magára költi a pénzt"), de nyilvánvaló, hogy ilyen kérdésfeitevésne k
nem lenne sok köze a komolysághoz.

Ami pedig a Képviselő úr által említett felügyeleti díjat illeti, az a m űködés költségeine k
fedezetét szolgálja. Erre vonatkozóan egyértelm űen rendelkezik az Eht . 9.§ (5) bekezdése ,
amely kimondja, hogy "a hatóság bevételét képezik a frekvencia díjak mindenkor i
költségvetési törvényben meghatározott része, az azonosítók lekötéséért és használatáért,
továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj, amelyeket a hatósá g
hatékony, magas szakmai színvonatú m űködtetésére kell fordítani" . Tehát maga az Eht . írja
elő a hatóságnak a magas szakmai színvonalú működést.

Ha elvégezzük Képviselő Úr által javasolt számítást, valóban kaphatunk egy arányszámot ,
amely megmutatja az NHH egy főre jutó éves kiadásait, ez azonban eltér ő nagyságrendet
mutat. Ha a pénzmaradvány felhasználással "korrigált' számokat tekintjük -- amelyek a
legnagyobb értéket adják — megkaphatjuk a 20 MFtlfő körüli értéket. Ennek az
arányszámnak alakulására a legnagyobb hatást a létszám alakulása gyakorolja . A személy i
juttatás és járulékai az összes kiadás körülbelül 20%-át teszik ki, 10%-nyi létszámleépítés
ennek a fajlagos mutatónak valamivel, több mint 10%-os emelkedésével jár . Ennek
következtében az NHH-nál 2006-2007-ben bekövetkezett 15%-os létszámcsökkenés hatás a
már tanmagában indokolja Képviselő úr által jelzett emelkedést. Az NHH
kiadásszerkezetében a legnagyobb tételek a személyi juttatás és járulékai, a dologi és egyé b
folyó kiadások, valamint a fejlesztési kiadások. Ezek alakulása azt mutatja, hogy az elmúl t
három év alatt 2005 és 2007 között a személyi juttatások 11%-kal, a dologi és egyéb foly ó
kiadások 20%-kal, a fejlesztési kiadások több, mint 90%-kal nőttek. A dologi kiadások közü l
leggyorsabban az elvonások és befizetési kötelezettségek n őttek a vizsgált 3 évben 34%-kal.
Ez idő alatt a bevételek 21 %-os növekedést mutatnak, amely azt jelenti, hagy a kiadások a
bevételeknél gyorsabban n őttek. A közel duplájára nőtt fejlesztési kiadások meghatározó
tételei az immateriálls javak vásárlása (informatikai programok és ezekkel kapcsolato s
kiadások), valamint a gép, berendezés vásárlás (informatikai és mérési célú berendezések} .

Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy az NHH gazdáfkodasában, anna k
hatékonyságában nincsenek még tartalékok . Az ezek feltárására irányuló munkák, a
szolgáltatók befizetési terheinek csökkentésére irányuló Intézkedések közül megemlítem a

1 054 Buáaps$l, Akadémia utca 3_ . teleforr : +36 I 476 6726 . fax :4-36 1 312 3236
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223312007_ (X11 .12_) Korra_ határozat 1 .20_ pontja szerint az igazgatás szolgáltatási díja k
költségalapra helyezésével kapcsolatos tevékenységet, amely az NHH-nál a szolgáltatás i
dijakon túl kiterjed valamennyi alaptevékenységre. Ennek a munkának az eredményeként
jobban bsszerendeihetőic majd a feladatok a teljesítési khöz szükséges erőforrásokkal ,
amely pontosabb tervezést és hatékonyabb költségfelhasználást tesz lehet ővé. Ezen a
központi elhatározású intézkedésen túl az NHH maga is indított egy költséghatékonysá g
javító programot, amelynek keretében kiemelt költségkategóriánként vizsgálják a
gazdálkodás fajlagos mutatóit és ezek idősoros elemzése, valamint benchmarkokkal való
összevetése alapján hozzák meg a költségtakarékossági íntézkeciéselket . Emellett a
18t2008. (VII1.8.) KHEM rendeletet éves szinten milliárd forintos nagyságrendben csökkenti a
mobil tetefonszolgáltatálr frekvenciadíj fizetési terheit, segítve ezzel a mobil szélessávú
szolgáltatások elterjesztését_

Kérem Képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 24018- augusztus „L4 -

Melléklet: 1 db.

Üdvöztettel :

Dr. Szabó Pá l

1054 Budapest, Akadémia utca 3. r telefon : +36 1 475 5725 . faX:+36 1 312 3236
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Melléklet

Vázlatos összehasonlítás egyes Ml tagországok hírközlés i
szabályozó hatásigainak tevékenységérő l

Ausztria
Az RTR ~Rundfunk und telekorr Reaulierunas-GmbH1 ; az osztrák állam
tulajdonában lévő Kft.

Az RTR nem végez berendezés szabványosítással, megfelelőséggel,
méréssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat
Az RTR számhordozhatósággal kapcsolatban csak vitarendezési feladatokat
végez, nem üzemeltet központi referencia adatbázist
Nem végez hálózat-engedélyezést,
Az RTR nem végez földi műsorszórás célú frekvencia gazdálkodást,

Az RTR nem végez l€gi-, hajózási-, amatőr-rádiókkal kapcsolatos ügyintézés t

Az RTR mellett az alábbi intézmények végeznek szabályozási, piacfelügyeleti
tevékenységet
BMVIT (Bundesministeríum fiit Verkehr. lrznvvatian und Technolosaie} a minisztérium
a távkiízlési piacok keretrendszerének kiaiakítaséért felel ős
OPFB (übersten	 Pest- und Fememetdebehőrde) a BMVIT keretében és
felügyeletében müködtetett legfelsőbb hatóság,

végzi és felügyeli a nemzetközi frekvenciakoordinációt ,

a nemzetközt szabványosítást (ETSI, ITU/UPU, CEPTICERP EUTELSAT) ,

rádió-berendezés engedélyezési feladatait végzi ,

rádió-berendezések konfomnitási ellen őrzését végzi ,
rádió-berendezések piacfelügyeteti feladatait látja el ,

légi-, hajózási-, amatőr-rádiók ügyeit intézi ,
felügyeli az adatvédelmi jogok teljesülését a rádiós összeköttetésékbe n

Bftra für Funkanlaaen und Telekammunikationsendeinrichtunge n
rádiós és távközlési végberendezések ellenőrzését végzi

TKK tTeiekom-Control Camntlssion3
földi m űsorszórás célú frekvencia gazdálkodást végez ,
digitális átállás feladatait látja el ,
földi műsorszórás célú építési engedélyek kiadását végz i

Diaital Platform Austria (több mint 300 fő)
a digitális átállás feladatainak részletes kidolgozását végz i

Forschungszentrum TelekommunikationWien
szakmai háttér-intézmény feladatait látja el .

1
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Belgium

Az IBPT (lnstittrt Belge desServicesPostaux et des Télécommunlcatiors)
szabályozó hatóság .

Az IBPT számhordozhatósággal kapcsolatban mindössze elnököl egy
számhordozhatósággal foglalkozó bizottságot, nem üzemeltet központ i
referencia adatbázist.
Az IBPT nem végez hálózat-engedélyezést ,
Az IBPT nem végez berendezés-engedélyezést, mérést
Az IBPT nem végez földi müsorszórás célú frekvencia gazdálkodást ,
Az IBPT nem végez hálózat biztonsággal, adatvédelemmel, elektronikus
aláírással kapcsolatos feladatoka t

Az IBPT mellett az alábbi intézmények végeznek szabályozási, tanácsadásai ,
piacfelügyeieti tevékenységet ,
Comité consultatif pour les télécommunicatíons (20 tagú) tanácsadó testület és
annak számos munkacsoportja az IBPT számára els ősorban

piacelemzéssel ,

a referencia-ajánlatokkal kapcsolatos tanácsadói, véleményezési feladatokat
végez ,

Gommission d'éthiaue etikai bizottság
fogyasztók védelmét és tájékoztatását végzi távközlési (pl . emelt díjas)
szolgáltatások területén ,

ASBL R.I.S.S. (Radio tnfrastructure Site Snarina)
feladata a vezeték nélküli infrastruktúra megosztásból származó vitá s
kérdések megoldása ,

CSA e onseil su

	

r de I'audi• uel VI = emse R * ulator v• • r de Medi a
Medlenrafi der DG, a francia, flamand és német médiahatóság

a földi műsorszórás célú frekvencia gazdálkodást végzi ,
a műsorszórással kapcsolatos piacelemzést és kötelezettségek kirovását
végzi

Minisztérium végzi a berendezés engedélyezést

Csehország
A ÖTÚ, a cseh hatósá g

nem végez hálózat-engedélyezést ,
nem üzemeltet központi referencia adatbázis t
nem végez légi-, hajózási-, amatőr-rádiókkal kapcsolatos ügyintézést
nem végez berendezés szabványosítással, méréssel, kapcsolatos feladatokat

2
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Dánia
Az	 IT- og Telestvrelsen a szabályozó hatóság
Az ITST nem végez

berendezés szabványosítással, méréssel, kapcsolatos feladatoka t
spektrum-mérést, ellenőrzést
hálózat-engedélyezést ,
földi műsorszórás célú frekvencia gazdálkodást ,

Észtország
A észt távközlési hatóság a versenyhatósággal rés az energiahatósággal közösen
működik, feladata csak a piacelemzés és kötelezettségek kisrovás a

Franciaország
A francia szabályozó hatóság ARCEP (Autorité de Regulation de s
Telecomrnunicatlons) csak piacszabályozással, frekvencia- és számkiosztással ,
valamint posta szabályozással foglalkozik . Igy

nem végez hálózat-engedélyezést,
nem üzemeltet központi referencia adatbázist
nem végez légi-, hajözásh amatőr-rádiókkal kapcsolatos ügyintézést
nem végez berendezés szabványosítással, méréssel, kapcsolatos feladatoka t
nem végez spektrumméréssel kapcsolatos feladatokat
nem végez hálózat biztonsággal, adatvédelemmel, elektronikus aláírással
kapcsolatos feladatokat

Németország
A német egyesített szabályozó hatóság BNETZA [Bundesnetzaaentur fair Elektrizitat .
Gas. Telekommunikati9n . Pest und Eisenbahnen) feladata az elektromos és
gázenergia, a távközlés, posta és 2O06-tól a vasút szabályozása . Ezért
összehasonlítási alap alig található .

Írország
A ComReg (Commission for Communications Reguiation) piacszabályozással ,
frekvencia szabályozással, valamint posta szabályozással foglalkozik .

nem végez hálózat-engedélyezést ,
nem üzemeltet központi referencia adatbázis t
nem végez légi-, hajózási-, amatőr-rádiókkal kapcsolatos ügyintézést
nem végez berendezés szabványosítással, méréssel, kapcsolatos feladatokat
nem végez hálózat biztonsággal, adatvédelemmel, elektronikus aláírássa l
kapcsolatos feladatokat

3

'08 08/22 09 :51

	

TX/RX NO . 6604

	

P10



2008 08/22 09 :56 FAX 36 1 331 0595
	

KHEM PARLAMENTI TITK .
	

3 FLTLOF ARFAUIVE
	

WjU11lU1 L

Hollandia
OPTA (Qnafhankeiijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) piacszabályozással,
hálózatb irztonsággal és posta szabályozással foglalkozik .

nem végez hálózat-engedélyezést,

nem üzemeltet központi referencia adatbázist
nem végez Légi-, hajózási-, amat~Sr-rádíókkat kapcsolatos ügyintézés t

nem végez berendezés szabványosítással, méréssel, kapcsolatos feladatokat

nem végez hálózat biztonsággal, adatvédelemmel, elektronikus aláírássa l
kapcsolatos feladatokat

nem végez frekvencia gazdálkodást,
nem végez spektrumméréssel kapcsolatos feladatokat

Lengyelország
UKE piacszabályozással, frekvencia szabályozással, számkiosztással, spektrum -
méréssel, piacfelügyelettel valamint posta szabályozással foglalkozik .

nem végez hálózat-engedélyezést,

nem üzemeltet központi referencia adatbázis t
nem végez légi-, hajózási-, amatőr-rádiókkal kapcsolatos Ügyintézést
nem végez berendezés szabványosttással, méréssel, kapcsolatos feladatokat

nem végez hálózat biztonsággal, adatvédelemmel, elektronikus aláírássa l
kapcsolatos feladatokat

A mieinkhez hasonló feladatokat ellátó hatóság legutolsó 2006-ban közzétett évi
átlagos létszámadata : 584 fő .
h * :l/www. erf . k y . v • 1l •, 1t iz f834/A n I Ra • ort UKE 006. f)!L r w

Portugália
ANACOM (Alitoritiade Nacionat de Comunicayroes) piacszabályozással, frekvenci a
szabályozással, számkiosztással, spektrum-, és berendezés- méréssel, piac-
felügyetettet valamint posta szabályozással foglalkozik .

nem végez hálózat-engedélyezést ,
nem üzemeltet központi referencia adatbázis t

nem végez légi-, hajózási-, anafiöir-rádiókkal kapcsolatos ügyintézést

nem végez hálózat bíztonsággat, adatvédelemmel, elektronikus aláírással
kapcsolatos feladatokat

A mieinkhez leginkább hasonló feladatokat ellátó hatóság legutolsó 2006-ban
közzétett évi átlagos létszámadata: 411 fő .

:ffwvwv. = a

	

• t/strea in * . curs • s

	

- nos. • • f'?cat- • • l • =_ - , 84&co te
nttd=507338&ilekl=ATTAGt-IEQ FILE>
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Svédország
A svéd hatóság PTS piacszabályozással, frekvencia kiorzással, számkiosztással ,
valamint posta szabályozással foglalkozi k

nem végez hálózat-engedélyezést,

nem üzemeltet központi referencia adatbázist
nem végez légi-, hajózási-, amatőr-rádiókkal kapcsolatos Ogyintézés t
nem végez berendezés szabványosttással, méréssel, kapcsolatos feladatokat
nem végez hálótat biztonsággal, adatvédelemmel, elektronikus aláírással
kapcsolatos feladatokat
nem végez spektrumméréssel kapcsolatos feladatoka t

A hatóság legutolsó közzétett évi átlagos létszámadata : 250 fő .
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