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Tisztelt Elnök Asszony !

„ Most komolyan . Mire költ el az NHH évi 20 milliárd forintot?” címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszterhez .
Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A K/6119. számú kérdésemre adott válaszát nem tartom kielégítőnek. Kérdéseim arra
vonatkoztak, hogy mire költ a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) évi 20 milliárd forintot ,
erre azonban csak hozzávető leges és felületes választ kaptam . Az NHH feladatainak
felsorolása igen kimerítő, bár áttekintve ezen feladatok nem indokolnak 400 fős
köztisztvisel ő i gárdát (valamint további küls ős munkatársakat), sem a már említett jelentős
összeg elköltését .

Ön azt írja, hogy az NHH-nak jelentős feladata a digitális átállásra való felkészülés és a
pályázat lebonyolítása . Tudjuk, hogy a digitális átállási jogszabályt a MeH fő tanácsadójának —
később kormánybiztosának csapata készítette el jelent ős külső segítséggel, illetve az ORT T
munkacsoportjai is sokat dolgoztak rajta. Emellett működik az Országgy űlés kifejezetten a
digitális átállásra létrehozott Eseti Bizottsága is, amely mögött szintén jelent ős szakértő i gárda
végez munkát . Nem kívánom kisebbíteni az NHH e kérdéskörben kifejtett komol y
erőfeszítéseit, azonban az NHH feladata — összhangban a Dtv .-vel — csak és kizárólag a
pályázat előkészítésére, valamint lebonyolítására korlátozódik . Igaz azonban, hogy a
frekvenciasávok tisztítása és egyéb frekvenciagazdálkodási feladatok ellátása is az NHH
hatáskörébe tartozik. A digitális átállás azonban egy egyszeri aktus, habár a multiplexe k
pályáztatása a későbbiekben is folytatódni fog az előre meghatározott ütemezés szerint . Az
NHH azonban bevételeit nem tudta ennek fényében el őre tervezni, hiszen nem tudhatta az
NHH tizenegy (!) évvel előbb, amikor a frekvenciadíjak meghatározásra kerültek (6/1997 (IV .
22.) KHVM Rendelet), hogy lesznek feladatai a digitális átállással kapcsolatban, mik leszne k
ezek, és mennyibe is fognak kerülni .
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Tisztelt Miniszter Úr !

Dicséretes eredménynek tartom a 18/2008 (VIII . 8 .) KHEM Rendelet megalkotását, amelyben
a frekvenciadíjakat 30-40%-kal csökkentette a minisztérium. Ezzel kapcsolatban azonban
kérdésként merül fel, hogy, miután ez az NHH bevételeinek kiesését jelentette :

Milyen hatástanulmány előzte meg a rendelet megalkotását, tekintve a piacra

gyakorolt hatást és az NHH költségvetésére gyakorolt hatást, hogy ezek után el tudja- e

látni az NHH azon feladatait, amelyeket az Ön válasza közel két oldalon keresztü l

sorol?
- Számolt-e előre az NHH azzal, hogy e rendelet megalkotásra kerül az év során és ,

hogy így kevesebb pénzbő l kell gazdálkodniuk ?

Miniszter Úr válaszában az írja, hogy az NHH az elektronikus aláírás hitelesíté s

szolgáltatókról nyilvántartást vezet . Felteszem, azért került ez a pont is a listába, mive l

jelentős és folyamatos működési költségvonzata van . Ezt azonban cáfolni látszik az a tény ,

hogy Magyarországon 5 (öt) minősített hitelesítés szolgáltató üzemel (ez is jóval több, mint a z

EU átlag, különösen, ha a kibocsátott elektronikus aláírásokat tekintjük) . Az ezekrő l való

nyilvántartás vezetése, mint az NHH jelentős költséggel járó feladata, igen nehezen hihető .

Tisztelt Miniszter Úr!

Végigtekintve az NHH feladatait, Ön azt írja, hogy az NHH az elektronikus hirdetésre
vonatkozó szabályok megsértése (spam-elés) kapcsán is jelent ős felügyeleti feladatokat lát e l
(ez az NHH-ban kb . 4-5 fő elfoglaltságát jelenti) . Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzendő ,
hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalomma l
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirő l szóló 2001 . évi CVIII . törvény 2008 . szeptember
1-ével életbe lépő módosítása értelmében az NHH a továbbiakban már csak a természete s
személyek részére küldött spam-ek ügyében indít vizsgálatot, azaz ezzel kapcsolatos feladata i
csökkennek.

Végül a nemzetközi összehasonlításokról : Érdekes összefoglaló egészíti ki az Ön válaszát az
egyes államok hatóságainak tevékenységér ő l, különösen arról, hogy mit nem végeznek eze n
hatóságok, amiket az NHH pedig végez . Pár megjegyzés azonban mindehhez : pl . Ausztriában
az RTR, mint a KommAustria kvázi hivatala, azon felül, hogy a mellékletben gondosa n
kiemelt tevékenységeket nem végzi, konvergens hatóságként majdhogynem a teljes ORT T
feladatkörét is ellátja . Mindezt az RTR honlapja szerint kb . 100 fővel teszi . Másik
megjegyzésem, hogy az oly gondosan kiválogatott hatóságok sorából valamiért hiányzik pl . a
brit hatóság, az OFCOM is, amelynek tevékenysége az egész Európai Unióban mintakén t
szolgál, még ha konvergens hatóságként elég nehéz is az összehasonlítás az NHH
tevékenységével (érdekes ellenpélda, hogy a mellékletben külön ki van emelve pl . a német
hatóság, a BNETZA azzal, hogy az ő tevékenységüket nem lehet összehasonlítani az NHH -
éval). De ugyanúgy hiányát érzem pl . a telekommunikációban élenjáró Finnország hírközlés i
hatóságának, a FICORA-nak az összehasonlításban való megjelenítésével .
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A fentiekkel kapcsolatosan végül megjegyzem, hogy nem tartom szerencsésnek, hog y
nemzetközi összehasonlító példák alapján igyekezzen az NHH megmagyarázni saját
költekezését, mivel az említett – és a nem említett – országok mind az egy főre eső GDP-ben,
mind a távközlési piac méretében általában sokkal jobban állnak, mint mi . Ezen országok
többsége mégis jóval kisebb hatóságot üzemeltet a hazainál, ami szintén kérdéseket vet fel a z
NHH működésének hatékonyságát illetően.

Miniszter Úr a válaszában külön kitér az NHH fejlesztéseire, különösen informatikai téren . E
rendszerek létrehozásával, bevezetésével azonban elég nehezen magyarázható az évről- évre
elköltött jelentős mennyiségű összeg, hiszen működtetésük általában jóval olcsóbb, min t
bevezetésük. Csak példának okáért: a milliárdos költségvetésű FMS rendszer bevezetése
közel tíz éve megtörtént, a szállító L und S GmbH régen átadta az utolsó modulokat is, köztü k
pl. olyan, GSM sávú tervező modulét is, amelyre az NHH-nak szakért ők szerint már akko r
sem volt szüksége (sokkal inkább a mobil szolgáltatók vásárolják ezt a modult) . De ugyaníg y
kitérhetnék a szintén már tíz éves távlatban folyamatosan bevezetés alatt álló SIMO N
rendszerre is, amely évente milliárdokat emészt fel az NHH költségvetésébő l .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mire költi az NHH évente jelentős mértékű és egyre növekvő bevételeit? A válaszban ,
remélhetőleg teljes körűen felsorolt feladatokat tekintve, az NHH tételes bontásban
mely tevékenységére mennyit költ?

Nem túlzás-e az EU más tagállamaiban m űködő hasonló feladatokat ellátó
hatóságaihoz képesti magas létszám? Nem túlzás-e ez az egyes országok GDP-jének ,
lakosságának és távközlési piacai méretének fényében?

Valóban szükség van-e az NHH által felvállalt feladatok mindegyikének ellátására,
tekintve, hogy a válasz tételesen felsorolja, hogy mely más EU-s országokban ne m
látják el ezen feladatokat az ottani hatóságok ?

A 400 fős átlagos létszám felett hány főt foglalkoztat az NHH küls ős munkatársként
(ide értve pl . a részmunkaidős foglalkoztatást, az egyéni vállalkozókat, cége s
szerződéseket, munkaerő-kölcsönzést, stb .)?

Terveznek-e valamilyen szint ű racionalizálást az NHH-ban, hogy kevesebb pénzbő l ,
kisebb létszámmal, hatékonyabban lássa el feladatát ?

Milyen hatástanulmány el őzte meg a 18/2008 . (VIII. 8 .) KHEM Rendele t
megalkotását, tekintve a piacra gyakorolt hatást és az NHH költségvetésére gyakorol t
hatását? Mi volt ennek az elemzésnek az eredménye?

Amennyiben tényleg voltak/vannak tartalékok az NHH költségvetésében, hogyhog y
csak most került sorra a fenti KHEM rendelet megalkotása? Milyen tartalékok volta k
eddig az NHH költségvetésében a Rendelet megalkotása el ő tt és ezen tartalékoknak mi
lett a sorsa (természetesen az adott évi Költségvetési Törvényben a tárgyév elejé n
meghatározott elvonásokon felül)?
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Előző válaszának fényében tényleg szükségesnek tartja-e, hogy az NHH – amely ne m
küzd kompetenciagondokkal – évi 1300 millió Ft értékben vonjon be a munkájába
külső tanácsadókat, egyes cégeket, ügyvédi irodákat évente visszatér ően, jelentős
összeggel?

Várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2008 . október 6 .

Dr. Nyitrai Zsolt
Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g
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