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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lés Házszabálya 91 .§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint hozzám
intézett „Most komolyan. Mire költ az NHH évi 20 milliárd forintot?” című 1V6480 .
számú írásbeli kérdésére a következő választ adom :

A korábbi válaszom egyértelműen fogalmazott atekintetben, hogy az az NHH
feladatainak és hatásköreinek nem teljes körű felsorolását tartalmazza, hanem csa k
néhány kiemelt jogszabályban „az elmúlt években előírt tényegese stb feladat- és
hat€rsktSrbővitést”. A válaszomban ismertetett 4 törvény, 6 rendelet és az Eht. 6, új
feladatot meghatározó rendelkezése valóban nem indokolná a 400 fős hatóság
fenntartását a kifogásolt 20 milliárdos költségvetéssel .

A valóság azonban alapvetően más . Nem kívánom felsorolni az NHH hatályos
jogszabályokban ellátni rendelt összes feladatát -- ami több oldalt tenne ki — ezért a z
NHH hatáskörébe utalt feladatok nagy számát és szerteágazóságát csupán néhány
adattal kívánom szemléltetni .
Az NHH-nak az épített környezet aiakitásárót és védelméről szóló 1997 . évi XXIII .
törvénytöl (legkorábban megjelent, ma is hatályos) a gazdasági reklámtevékenysé g
alapvető fettételeiről és egyes koriátairói szóló 2008. évi XLVIII . ttSrvényig (legutóbb
megjelent, ma is hatályos) 75 különböz ő szintit jogforrás állapít me g
alaptevékenységként, illetve szakhatósági eljárásban ellátandó feladatot illetve
hatáskört.
Az alaptevékenységeket és a szakhatósági feladatokat előíró jogszabályokon kívül a
Hatóságot kötelezik továbbá - a központi közigazgatási szerv jellegéből adódóan - a
szervezetével, illetve a m űködésével kapcsolatos egyéb jogszabályok is (például a
közbeszerzésrő l szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII . törvény, a központi államigazgatási szervekr ő l, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006 . évi LVII. törvény, stb.), amely
jogszabályokban meghatározott feladatokat szintén el kell látnia a Hatóságnak.

Az NHH-nak jelentős feladatot jelentett az országos rádió és televízió
műsorszórással kapcsolatos pályázat anyagának elkészítése, a pályázati eljárás
lebonyolítása, amelyet az Ön által használt "csak és kizárólag" kifejezés igen
lekicsinylőnek minősít.
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Ezt megerősítve szeretném felhívni a figyelmét, hogy a digitális átállás kapcsán az
őrt által említett frekvenciagazdálkodási tevékenység a Magyar Köztársaság korlátos
erőforrásaival való hatékony gazdálkodás érdekében kifejtett rendkívül összetett,
felelősségteljes szakmai tevékenységek összessége - amely napjainkban
nemzetgazdasági szempontból épp olyan kiemelt jelentőségű, mint az ön által
említett 11 évvel ezelő tt volt, amikor a 611997. (IV. 22.) KHVM rendelet kihirdetésre
került. A frekvenciagazdálkodási tevékenység, amely során - végtelenü l
leegyszerűsítve - a spektrum felosztása, kijelölése, engedélyezése és használata
történik, (összefüggésben természetesen a digitális átállással is) rendkívü l
körültekintő , tervszerű intézkedések sorát igényli . Nem is említve közös „nemzeti
kincsünk”, frekvencia hatékony felhasználása érdekében nemzetközi színtére n
kifejtett, kiemelten sikeresnek mondható erőfeszítéseket.

Az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatókról vezetett nyilvántartás azért került a
listába, mert a bekövetkezett feladatbővülésekrő l minél körziltekinfiőbb adatokka l
kirántunk az Ün számára szolgálni . A korábbi válaszom nem tartalmaz semmiféle
minősítést a feladatbővülést eredményező jogszabályok felsorolásakor, az azokban
megjelenő feladatok költségvonzatára, létszámigényére . Nyilvánvaló, hogy a
nyilvántartás vezetése, mint feladat - különösen az NHH egyéb feladataihoz
viszonyítottan - önmagában nem a jelentősebb költségvonzatú tevékenységek közé
tartozik . Azt azonban látni kell, hogy az NHH által vezetett nyilvántartásokból kinyert
adatoknak kiemelkedő jelentőségük van: nem csupán a fogyasztók és a piac
tájékoztatása és a közhitelesség szempontjából, hanem a Hatóság döntéseine k
meghozatalánál is. Ezért azok fontosságát téves lenne a nyilvántartásuk
költségvonzata alapján meghatározni .

A nemzetközi összehasonlítás csak azt a tényt kívánta megerősíteni, hogy az
összevetések alapján nem lehet érdemi következtetéseket levonni a szükséges é s
elégséges hatóság létszámának mértékére, pontosan a különböző hatóságok eltérő
feladatai okán. Az érdemi összehasonlítás ellen szól az ön megállapítása is ,
miszerint ,, . . .az említett - és nememlített - országok mind az egy főre eső GDP-ben,
mind a távközlésipiac méretében általában sakkal jobban állnak, mint rni '

Az NHH fejlesztéseivel, különösen informatikai fejlesztéseivel kapcsolatban számos -
sok esetben alapvető - félreértésre szeretném felhívni Képvisel ő úr figyelmét az ön
által is említett FMS és SIMON rendszerek példáján keresztül :

Az FMS rendszer közbeszerzési eljárását 1998-ban, azaz valóban 10 évvel ezelőtt
bonyolította le a Hatóság jogelődje. A nyertes pályásától az NHH elődszervezete a
frekvenciagazdálkodás adminisztratív és mérnöki számítás folyamatait egyidejű leg
támogató rendszert vásárolt . A rendszer moduláris szerkezetű, a Hatóság
munkafolyamataihoz illeszkedő számú modulonkénti felhasználó licenc került
beszerzésre . Az FMS rendszer éles üzembe állítása 2003-ban történt meg, azót a
folyamatosan üzemel . A megvásárolt licencek egyike valóban képessé tette a
Hatóságot arra, hogy GSM hálózati ellátottságot is tervezzen, amelyet nem a
tervezés miatt tartott szükségesnek a megrendelő , hanem amiatt, hogy a GSM
operátorok által megvalósított területi illetve népességi ellátottságot képes legye n
ellenőrizni, mivel a fizetendő díjat ezek a paraméterek is befolyásolták.

A beszerzés időpontjában még fontos hatósági feladat későbbi megváltozása miatt a
modul csak viszonylag rövid ideig (24 hónap) volt éles üzemben. A licencet azonban
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az NHH jelenleg is birtokalja, amelynek van ugyan költségvonzata, de ennek
vállalása ésszerű és indokolt. Nem kizárt ugyanis annak lehetősége, hogy a
használatbavétel ismételten szükségessé válhat .

A 1ü éve készített szoftverek és rendszerek több okból sem használhatók
változtatás, folyamatos fejlesztés, és karbantartás nélkül_ Ennek okai többek között ,
hogy 10 év alatt:

- fejlődtek a hardverek (ezek egy része tönkrement, más része elavult), emiatt
új beszerzésekre volt szükség;

- fejlődtek (lecserélődtek) az operációs rendszerek, amelyek képesek az újabb
hardvereken futni ;
az elektronikai berendezések (mérőeszköziek, számítógépes perifériák,
számítógép-hálózati eszközök) elavultak, tönkrementek ;
a jogszabályok megváltoztak (egyebek mellett amiatt is, hogy csatlakoztunk az
Európai Unióhoz) ;

- több ízben, gyökeresen módosult a Hatóság szerepe és feladatköre ;
- változott a kiszolgálandó technológiák köre (digitális átállás) ;
- a természeti környezet átalakult (erdők nőttek ki, épületeket

építettek/bontottak le, igy a földfelszíni hullámterjedési viszonyok jelentősen
módosultak) ;

- a szígetszerú m űködéssel szemben előtérbe kerültek az integrált, egymássa l
együttm űködni képes rendszerek .

Akár az FMS rendszert, akár az országos lefedettség ű fix és mobil mérőállomásokat
egységes rendszerbe foglaló SIMON (Spectrum Interference Monitoring) rendszer t
tekintjük, - és ne felejtsük el azt a Képvisel ő úr által elhanyagolt körülményt, hog y
mindegyik az egyik legdinamikusabban változó piacon kell, hogy lépést tartson a
szolgáltatói, felhasználói igényekkel és a technológiai fejl ődéssel - a folyamatos
üzemeltetés, fejlesztés és bövités mindegyiknél a korrekt m űködés előfeltétele.

A mobil digitális földfelszíni számításokhoz, a rádiószolgálatok közötti interferenci a
számításokhoz a közelmúltban is sor került modul bevezetésekre illetve licenc
vásárlásokra. Ezen túl kifejezetten NHH-s rendszerintegrációs fejlesztések i s
történtek, ilyen pl . az FMS - SAP adatkapcsolati interfész bevezetése . A SIMON
rendszer bővítést, illetve a technológia fejl ődését követve folyamatosan fejlesztést é s
üzemeltetést igényel . Ennek folyamatos bevezetésként történ ő beállitása rossz
megközelítés . Az ön által említett milliárdok az NHH költségvetéséből, - annak
ellenére, hagy egyedí fejlesztésű nagy rendszerekrő l van szó - legfeljebb a tízéves
időszakot összegezve helytállóak.

A feltett konkrét kérdéseire válaszaim a következőek:

1 .) Mire költi az NHH évente jelentős mértékű és egyre növekvő bevételeit? A
vé/aszban remélhetőleg teljes köryen felsorolt feladatokat tekintve, az NHH

tételes bontásban mely tevékenységére mennyit költ?

Képviselő Úr előző kérdésére adott válaszom 3 . pontjában már tájékoztatást
adtam arról, hogy mire költi az NHH a bevételeit. Előző válaszomban jeleztem ,
hogy az NHH a költségvetési szervek között kivételesnek számító
részletezettségű kontrolling rendszert fejlesztett ki és működtet, de még az adatok
rendelkezésre állása mellett is nagyon eltérő eredményeket adnak az egyes
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költségek tevékenységre allokálásának különböző módjai. Ugyancsak jeleztem
korábbi válaszomban, hogy az hlH-i-nái elindult egy költséghatékonyságot javító
program, amelynek keretében a költségek tevékenységre allokálása i s
megtörténik majd _
Amennyiben Képviselő Urat továbbra is érdekli az NHH gazdálkodásáva l
kapcsolatos bármely részletkérdés - a terjedelmi okokra tekintettel - a Hatósá g
vezető i készséggel állnak rendelkezésére.

2_} Nem túlzás-e az EU más tagállamaiban mükOdő hasonló feladatokat ellátó
hatóságaihoz képest magas létszám? Nem túlzás-e ez az egyes országok GDP-
jének, lakosságának és távközlési piacai méretének fényében?

Mint a korábbiakban kifejtettem, nem lehet a nemzetközi összehasonlítás
eredményeképp a szükséges létszámra érdemi megállapítást tenni . Nem létezik,
és álláspontom szerint nem is állítható fel nemzetközi standard, „ki-kivel” va n
teljesen megegyező helyzetben (feladatok, piacok, méretek, fejlettség stb.
alapján> és ennek megfelel ően nem létezik általánosan hozzárendelt, vagy
elfogadott mértékű létszám sem. Ez alapján értelmes összehasonlítást nem lehe t
tenni. A kérdés természetesen más oldalról vizsgálható, mégpedig a hatáskörök ,
feladatok meghatározottsága által magas színvonalon és hatékonyan végzett ,
végzendő tevékenységek ember és költségvonzatának reális felmérése alapjá n
lehet, illetve kell ezen „számokat” megállapítani .

3.) Valóban szükség van-e az NHH által felvállalt feladatok mindegyikének
ellátására, tekintve, hogy e válasz tételesen felsorol, hogy más EU-s
országokban nem Tátják el ezen fefadetcskat az ottani hatóságok?

A hatáskör gyakorlása, feladatok teljesítése nem önkéntes vállalás kérdése, és a
jogalkotó sem véletlenül írta elő az adott feladatokat, azokat valamely
szervezetnek a köz érdekében el kell látnia . Az NHH tehát a törvényekben és
egyéb jogforrásokban meghatározott hatáskörében jogosult és köteles efjámi . Az
NHH - ahogy azt már bizonyította - képes arra, hogy feladatait magas szakma i
színvonalon, sok esetben nemzetközileg is kifejezetten elismert sikerrel hajtsa
végre . Semmiképpen nem lehet cél tehát, egy ilyen nemzetközi viszonylatban is
elismert szervezet, tudásbázis szakmai kompetenciáinak megnyirbálása . Az
valóban igaz, hogy olyan kiegészítő jellegű tevékenységet is végez az NHH ,
amely nem közvetlenül jogszabályban megfogalmazott kötelezettsége, mint pi .
egyes nemzetközi szervezet munkájában való aktív részvétet, de valamennyi
ilyen „önként felvállalt” tevékenység a Hatóság jogszabályi kötelezettsége
ellátását, annak magas szakmai színvonalú teljesítését, nemzetközi elismertségét
segíti elő , és ennek érdekében és fényében szükséges és hasznos .

d.) A 400 fős átlagos létszám felett hány főt foglalkoztat az NHH ktilsöis

munkatársként (ide értve p1. a részmunkaidős foglalkoztatást, az egyéni
vállalkozókat, céges szerződéseket, munkaerei-kölcsönzést, stb .) ?

Az NHH-nál foglalkoztatottak létszáma - a köztisztviselők jogállásáról szól ó
törvény hatálya alá tartozók, úgy mint köztisztviselők, ügykezelők, és a
munkajogviszonyban állá munkavállalók - kormányhatározat alapján a hatósá g
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 401 fő . A Hatóság polgár i
jogi szerződésekkel biztosítja mindazon küls ő szolgáltatásokat, amelyek
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működéséhez, feladatainak ellátásához szükségesek, illetve amelyek a
fetadatetlátás hatékonyságának növelése érdekében célszerűek. Ezen

szerződések alapján valamennyi, a teljesítésben közreműködő személy pkülsbs

munkatárs". Ezen személyek létszáma nem meghatározható, mivel a

szerződéses jogvíszonyok döntő többségében nem a vállalkozói létszám, hane m

a produktum, vagy szolgáltatás tényleges, megfelel ő teljesítése az, amelyet az
NHH, mint Megrendel ő megkövetelhet, és amelyet figyelemmel kísér és nem az ,
hogy hány fő vesz részt a teljesítésben. Éppen azért, mert az egyes szerződések

keretében tevékenykedők létszámának az NHH számára szolgáltatott eredmén y
szempontjából általában nincs jelentősége, ezért erre vonatkozóan az NHH ne m
is rendelkezik adattal .

5.) Terveznek-e valamilyen szintű racíonatizálást az NHH-ban, hogy kevesebb

pénzbrit; kisebb létszámmal hatékonyabban lássa et feladatát?

Korábbi válaszom utolsó bekezdése is tartalmazza, hogy a hivatkozott Kormán y
határozat alapján folyamatban van az NHH-nál az igazgatási szolgáltatási díja k
és valamennyi alaptevékenység - jogszabályban meghatározott feladatok -

költségalapra helyezése, amely „pontosabb tervezést és hatékonyabb
költségfelhasználást tesz lehetővé”. Tartalmazza továbbá azt is, hogy a Hatósá g
kapacitásgondokkal és egyes területeken kifejezett létszámhiánnyal küzd, így
továbbra sem tervezek kisebb létszámot, hiszen a feladatok b ővülése épp az

ellenkezőjét, a létszám bővítését indokolja . Végül, a korábbi válasz szinté n
tartalmazza, hogy „az NHH gazdálkodási rendje a közérdeknek a
hatékonyságnak és a jogszabályoknak megfeleld” .

6.) Milyen hatástanulmány előzte meg a 18/2008. (Vili. 8.) KHEM Rendelet
megalkotását, tekintve a piacra gyakorolt hatást és az NHH költségvetésére
gyakorolt hatását? Mi volt ennek az elemzésnek az eredménye ?

A rendelet megalkotását megelőzően körültekintő hatásvizsgálat készült. Az NHH

adatokat kért be az érintettek fejlesztéseirő l, és ezek alapján meghatározta, hogy
a korábbi jogszabályi előírások alapján mennyi lenne a beszedésre kerülő
frekvenciadíj_ Valamennyi lényeges körülmény figyelembevételével határozta meg
azt is, hogy mi az a mérték, amely alapján számított frekvenciadíj-bevétel az NH H
magas színvonalú hatékony feladatellátásához elengedhetetlen . Ezen
körültekintő elemzés eredménye a rendelet maga .

7.) Amennyiben tényleg voltak/Vannak tartalékok az NHH költségvetésében ,
hogyhogy csak most került sorra a fenti KHEM rendelet megalkotása? Milyen

tartalékok voltak eddig az NHH költségvetésében a Rendelet megalkotása el ő tt
és ezen tartalékoknak mi tett e sorsa (természetesen ez adott évi Költségvetési
Törvényben a tárgyév elején meghatározott elvonásokon felül) ?

Ezúton szeretném eloszlatni Tisztelt Képvisel ő Úr azon téves feltevését, hogy az

NNH költségvetésében voltak/vannak tartalékok „elrejtve° . Az NHH költségvetés i
szerv, gazdálkodására szigorú költségvetési szabályok az irányad őak,
amelyeknek az intézmény következetesen meg is felel . A „tartalék” keletkezése
abból ered, hogy az NHH folyamatosan racionalizálja a szervezet m űködését,

köttségkimélő eljárásokat vezet be, és ezzel a tudatos szervezeti é s
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várialatirányítási kultúrával folyamatosan, lépésr ől-lépésre megteremti a
forrásokkal való hatékony gazdálkodás lehet őségét.

8.) Előző válaszának fényében tényleg szükségesnek tartja-e, hogy az NHH – amel y
nem küzd kompetenciagondokkal évi 1300 millió Ft értékben vonjon be e
munkájába külső tanácsadókat, egyes cégeket, ügyvédi Irodákat évente
visszatérően, jelentős összeggel ?

Képviselő Ür kérdésére ismételten azt tudom válaszolni, hogy, amint azt el őző
válaszomban részletesebben is kifejtettem az NHH küls ő tanácsadók, szakértők
munkájának igénybevétele nélkül nem tudná feladatait megfelel ően ellátni.
Bármennyire is jelentősnek tekinthető a külső szakértők igénybevételének éves
költsége, az nem éri el a Képviselő Úr által megjelölt értéket .

Kérem Képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2008 . október „24,”

6
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