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(Az ülés kezdetének időpontja:12 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Köszöntök mindenkit a távközlési albizottság alakuló ülésén. Az időnk
nagyjából korlátos, tehát 12 óra 50 percig tartanánk a bizottsági ülést. Meg szeretném
kérdezni a jelen lévő albizottsági tagokat, hogy a napirendi javaslattal egyetértenek-e.
Amennyiben igen, akkor azt kézfelemeléssel jelezzék. Hogyha van egyébként kiegészítésük,
azt most tegyék meg. (Nincs jelentkező.) Köszönöm.

Rá is térünk az első napirendi pontra, melynek Nyitrai Zsolt infokommunikációért
felelős államtitkár az előterjesztője. Nagy szeretettel köszöntöm az államtitkár urat. Meg
szeretném önöket kérni, hogy egy rövid tájékoztatást adjanak az albizottság tagjai számára a
minisztérium felépítéséről, a jelenlegi ügyek állásáról, költségvetésről. En bloc szerettünk
volna hangsúlyt fektetni arra, hogy az első, egyben alakuló albizottsági ülésen mégis csak a
kormány első számú, infokommunikációért felelős emberei adjanak egy rövid tájékoztatást, és
a második napirendi pontnál pedig az EU-s kitekintésre fogunk majd rátérni. Külön
köszöntöm azokat a civil szervezeteket, akik megtiszteltek jelenlétükkel, és bízom benne,
hogy a jövőben egyre többen leszünk majd jelen az albizottság ülésein. Államtitkár úr, öné a
szó.

Tájékoztató a Digitális Magyarország Program című vitairatról

Dr. Nyitrai Zsolt államtitkár (NFM) tájékoztatója

DR. NYITRAI ZSOLT infokommunikációért felelős államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Munkatársak!
Köszöntöm önöket én is és köszönöm a meghívást. Külön köszöntöm én is a civil szervezetek
megjelent képviselőit. Meg kell hogy mondjam, hogy a kormány nevében rendkívül boldog
vagyok, hogy ez a lehetőség eljött. Két ok miatt is, egyrészt azért, mert van a parlamentben
Informatikai és távközlési albizottság, ami előtt meg lehet jelenni, másrészt azért, mert van
infokommunikációs államtitkárság a kormányon belül, akik el tudnak jönni egy ilyen ülésre.
Az elnök úr felhívásának eleget téve, összefoglalnám, hogy nagyjából hogy is nézünk ki
strukturálisan mint infokommunikációs államtitkárság, mik a legfontosabb feladataink, és
utána mondanék pár szót a Digitális Magyarország című vitairatról.

Nos, az infokommunikációs államtitkárság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon
belül jött létre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot Fellegi Tamás miniszter úr vezető, az
infokommunikációs államtitkárságot pedig én magam. Két helyettes államtitkár segíti a
munkámat, őket el is hoztam magammal erre a bizottsági ülésre, hogy mindenki lássa, hogy ki
az a vezető csapat, amelyik irányítja a szakterületet. Először is hadd mutassam be Vasváriné
dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár asszonyt, ő az, aki a hírközlésért és audiovizuális
médiáért felelős helyettes államtitkárságot vezeti. A fő feladatai közé tartoznak: a
postaügyeknek az összefogása, az audiovizuális média szabályozási kérdéskörével
kapcsolatos feladatok, a nemzetközi és az EU-s ügyek, a második napirend ezzel szoros
összefüggésben lesz, az elektronikus hírközlés, távközlés, frekvenciagazdálkodás, csak hogy a
legfontosabbakat említsem. A másik helyettes államtitkár pedig Vályi-Nagy Vilmos úr, akit
szintén szeretnék bemutatni. Ő az, aki a kormányzati informatikáért felelős helyettes
államtitkárságot vezeti.

Azt mondtuk a megalakulásunkkor, meg még annak idején az ellenzéki időszakban is
én mint ellenzéki szakpolitikus, hogy mindennek az alapja egy infokommunikációs stratégia,
amit lehetőség szerint kormányzati ciklus elején kell elfogadni, és egy széles konszenzuson
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alapítva ennek mentén kell dolgozni a kormányzatnak ahhoz, hogy kiszámítható legyen ez a
terület. Én a magam részéről infokommunikációs államtitkárként egyébként azt a célt tűztem
ki magam elé, hogy nagyon jó és örömteli lenne, hogyha el tudnánk érni azt ebben a
ciklusban, hogy az infokommunikáció, értve ez alatt az informatikát, a hírközlést és a médiát,
az egy nemzeti üggyé tudna válni, amiben a pártok politikusai között konszenzus van.

Digitális Magyarország címen közzé tettünk egy vitairatot. Az infokommunikációs
államtitkárság ezt elkészítette, és azért is örülök, hogy van ez a mai bizottsági ülés, mert a
Digitális Magyarország vitairat társadalmi párbeszéde a végéhez közeledik. Az elmúlt
időszakban a vitairattal kapcsolatban, ami a jövendő stratégia alapja, egyeztetést folytattunk
civil szervezetekkel, pont a múlt héten itt a Parlament épületében egyeztetést folytattunk az
iparág képviselőivel, most itt vagyunk az illetékes szakbizottság előtt, és azt is szeretném
önöknek bejelenteni, hogy a mai napon juttattam el a frakcióvezetőknek egy levelet,
amelyben pénteken 9 óra 30-ra egy ötpárti szakpolitikai egyeztetést, értekezletet hívtam össze
vagy kezdeményeztem a Digitál Magyarország vitairattal kapcsolatban. Amikor a Digitális
Magyarország című vitairatot megfogalmaztuk, nyilvánvalóan meg kellett vizsgálnunk, hogy
mindezt milyen környezetben tesszük közzé, milyen környezetben alkotjuk meg, és ugye
Magyarország egyértelműen tagja egy nagy közösségnek, ez pedig az Európai Unió. Az
Európai Közösségnek és az Európai Uniónak az infokommunikáció területén nagyon
határozott elképzelései és erős víziói vannak.

Az Európai Unió jövőképe rövid távon a válságból való kilábalás, hosszú távon pedig
a munkahelyteremtés és az életszínvonal növekedésének az elérése. Ez egyébként teljesen
összeegyeztethető a kormányzatnak azon tervével, mely szerint mi tíz év alatt egymillió új
munkahelyet kívánunk teremteni. Az Európai Unió Európa 2020 stratégiánál a leghamarabb,
leggyorsabban elfogadott zászlóshajó az a digitális menetrend, amely szintén megmutatja,
hogy az Európai Unió mit képzel az infokommunikáció területén. A digitális menetrend
azokat a megállapításokat teszi, hogy az európai digitális piac egy szétaprózódott piac,
bizalmatlanok a felhasználók és kevés a hálózati beruházás. Emiatt nem tudta eddig az
Európai Unió vagy az európai uniós tagországok száz százalékban kihozni lehetőség szintjén
azt, ami az infokommunikációban van, és amit más országok, például az Amerikai Egyesült
Államok vagy Japán meg tudtak tenni.

A digitális menetrend konkrét és számon kérhető. Azt mondja, hogy 2013-ig a
szélessáv elérésének a lehetőségét a tagállamok területének a 100 százalékán lehetővé kell
tenni, és 2020-ig pedig el kell érni, hogy gyors, majd azt követően szupergyors internetnek a
lehetősége szintén meglegyen. Beszél a roaming kérdésekről is a digitális menetrend, és ezen
a ponton zárójelben kívánom megjegyezni, mert ugye ezt a minisztériumi kollégánk a
következő napirend keretében kifejti részletesen, hogy a következő év, 2011 a magyar soros
EU-elnökségnek a fél éve lesz, ahol is nagyon fontos feladataink vannak a távközlésben,
hiszen az európai távközlési miniszterek tanácsát én fogom elnökölni, és két fontos
törvényhozási dossziéban konszenzust kell majd elérnünk. Erre kell törekednünk, hogy ez
megszülessen.

Az egyik az Elisa dosszié, amelyik az információbiztonságról és a kritikus
infrastruktúrák kérdésköréről szól, a másik pedig a rádióspektrum-politikáról szól, az Európai
Unió frekvenciastratégiájáról. Nyilvánvalóan egy ilyen európai dokumentum csak akkor lehet
sikeres, hogyha a tagországoknak az ilyen típusú stratégiái szintén illeszkednek ehhez a
dokumentumhoz. A Digitális Magyarország vitairattal nekünk egyértelműen az volt a célunk,
hogy olyan vállalásokat, megfogalmazásokat helyezzünk el ebben, amik összhangban vannak
a digitális menetrenddel. Tehát Magyarország ebben egyértelműen partner. Egy olyan erős
szektorról van szó Magyarországon, amelyiknek a munkahelyteremtő képessége nagyon erős,
hiszen több mint 200 ezer munkahely kötődik így vagy úgy az infokommunikációs
vállalkozásokhoz, és több mint tízezer vállalkozás van, amelyik az infokommunikációból él,
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abban dolgozik. Az a víziónk, hogy 2020-ig az infokommunikáció területén egy teljes
konvergencia fog megvalósulni, és ez a típusú konvergencia elkerülhetetlenül be fog
következni. Egyre inkább elmosódnak majd a határok az informatika, a hírközlés és a média
között, és a polgárokhoz egyre inkább szélesebb sávon és mobilabb módon fognak eljutni a
különböző szolgáltatások. A mi megítélésünk szerint a kormányzatnak a feladata ezen
ügyekben a kitörési pontok megtalálása, és hogy ha megtaláltuk, beazonosítottuk, lehetőség
szerint közösen, egy ilyen nemzeti konszenzuson alapulva a kitörési pontokat, akkor a
kormányzatnak minden eszközével ezeknek a kitörési pontoknak a segítését kell
előmozdítani. Kitörési pontnak gondolom én itt nyilván a felzárkóztatás kérdéskörét is segítő

módon a digitális esélyegyenlőség kialakítását.
A Digitális Magyarország két dokumentumot egyértelműen támogat, az egyik a

Magyar Köztársaság kormányának a programja, a másik pedig az Új Széchenyi-terv. A
Digitális Magyarország vitairatnak három főszereplője van, az állampolgár, a vállalkozás és
az állam. Az állampolgárok tekintetében a hívószavaink az esélyegyenlőség, az életminőség
javítása és a jólét elérése. A vállalkozások tekintetében hívószavunk a versenyképesség és az
innováció, az állam tekintetében pedig az olcsóbb, átláthatóbb, takarékosabb, kevesebb
bürokráciával működő állam. Az állam szerepvállalása ezen területekben nyilvánvalóan két
fronton tud megvalósulni, egyrészt a szabályozás területén, másrészt pedig a közvetlen
részvételben ezekben a kérdésekben. Fő célunk tehát az, hogy a majdani infokommunikációs
stratégiával kormányprogramot támogatva, az IKT-szektor bevonásával egy versenyképes és
gyarapodó Magyarországot tudjunk közösen létrehozni.

Mivel elnök úr jelezte, hogy időkeretben dolgozik a bizottság, ezért tényleg csak
példálózó jelleggel említenék pár célkitűzést a három főszereplő tekintetében. Az
állampolgárok esetében két célunk mindenképpen van. Egyrészt 2014-ig, ebben a
kormányzati ciklusban több mint egymillió új polgárt kívánunk bevonni a digitális világba,
tehát ennyivel kívánjuk csökkenteni a digitális írástudatlanok számát. Másrészt, ha még
mérőszámokat keresünk, akkor például az, hogy mennyiben vesznek részt ma
Magyarországon az elektronikus ügyintézésben, az lehet egy mérőszám, a mi megítélésünk
szerint. Ezt 2014-ig meg kívánjuk duplázni, tehát kétmillióra kívánjuk emelni azoknak a
számát, akik mondjuk az ügyfélkaput tudják majd használni.

Nyilvánvalóan az állampolgárok tekintetében az egészségipar is egy fontos kérdéskör,
az e-recept, az e-tajkártya szintén fontos kérdéskör, amiről tegnap szintén szó volt a
parlamentben, az új európai uniós keretszabályozásnak a magyarországi implementációja, itt
is az állampolgárokat és a fogyasztókat kívánjuk egyértelműen majd a középpontba tenni. Az
a lényeg, hogy infokommunikáció tekintetében minél több szolgáltatás a polgárok otthonába
el tudjon jutni.

A vállalkozások tekintetében nagyon fontos az, hogy megnézzük azt, hogy hogyan
tudjuk őket minél inkább bevonni az infokommunikációba, és egy olyan megoldást
válasszunk, ami mindenképpen korszerű és időtálló a tekintetben, hogyha megnézzük, hogy
mindenképpen egy olyan hálózatot ki kell alakítanunk, amely a szélessávú elérést, már csak
az előbb említett digitális menetrendnek megfelelően is képes végrehajtani Magyarországon,
és ezt a célt szolgálni.

A frekvencia kérdésköre szintén egy nagy kérdés, ugye mindig azt mondtuk, hogy a
frekvenciára úgy tekintünk mint nemzeti értékre. Olyan nemzeti értékre, amelynek egyébként
hasznosulnia kell. Úgyhogy e tekintetben egy olyan frekvenciastratégiát fogunk kialakítani,
amelyik ezen céloknak egyértelműen megfelelő.

Az elmúlt időszakban kellett hoznunk döntéseket, ezek között voltak természetesen
nehéz döntések, ezekről szintén szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot. Így például az
ASP-rendszerek tekintetében egy kormánydöntést kellett hozni, amelyik az előző konstrukciót
megváltoztatja és átalakítja, a KGR, a költségvetési gazdálkodási rendszer tekintetében
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szintén kellett egy nehéz döntést hoznunk, és az EKOP-csatornában is több projektet
újragondoltunk. Ennek az lett a következménye, hogy mind az EKOP-, mind az ÁROP-
csatorna újra megnyílt, úgyhogy ezzel kapcsolatban pályázatokat lehetett beadni az elmúlt
időszakban. Törekvésünk az, hogy a szélessávú internetpenetráció tekintetében az EU-27
átlagát elérjük 2015-re, célunk az, hogy a mobilinternet-penetrációban régiós vezető szerepre
tudjunk törni 2013-ra. Nyilvánvalóan gondolkodnunk kell az esetleges NVNO
megjelenésében és az ISP-modellek vizsgálatában is.

Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy a kreatív iparágakat szintén ezen a ponton
erősíteni kell, ezt egy kitörési pontként azonosítottuk be egyébként. A magyar szoftvergyártás
és annak az exporttámogatása szintén nagyon fontos kérdés.

Az állam tekintetében olcsóbb, átláthatóbb és gyorsabb, ezen célok elérését az
infokommunikációs eszközöknek a bevezetése és használata egyértelműen elősegítheti. Itt
konszolidációkban gondolkodunk több területen, mert eléggé nagy a fejetlenség, ahogy
áttekintettük a helyzetet. Először is gondolkodunk szerverkonszolidációban, alkalmazások
konszolidációjában és hálózatok konszolidációjában. A hálózati konszolidációba
természetesen beleértem a hálózatoknak valamilyen fajta modernizációját is. Több olyan
jogszabálytervezet van, amit elkészítettünk és előkészítettünk, ilyen például a nemzeti
adatvagyonról szóló törvény, amelyet pont a mai nap folyamán fog tárgyalni az Országgyűlés,
ilyen például az a jogszabály, amelyik létrehozni tervezi a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökséget, amely az optimalizálási szempontok figyelembevételével a jövőben
informatikai projekteket fogná össze, és ilyen például az a jogszabályunk, amely a
hálózatoknak a konszolidációjáról szól. Én biztos vagyok benne, hogy ezen célok
megvalósulásával el tudjuk érni azt, amit kitűztünk magunk elé, nevezetesen, hogy hazánk fel
tud zárkózni az infokommunikáció területén is, és a magyar leleményt felhasználva és
kihasználva újra erőre kapunk, és ezen a területen előre tudunk majd menni. Röviden hadd
adjak még tájékoztatást arról, hogy eddig hogy áll ez a társadalmi vita, társadalmi párbeszéd,
amit igazából a Digitális Magyarország vitairattal kapcsolatban elkezdtünk.

A felvezetőben említettem: nagyon sok találkozón vagyunk túl, de stílszerűen az
anyagot a világhálón keresztül is lehetett véleményezni. Eléggé érdemi és konkrét javaslatok
jöttek. Ezeket a javaslatokat az államtitkárság szakértői most vizsgálják, de példálózó
jelleggel, kicsit csemegézve ebből, egy-két érdekességet hadd mondjak: többen felhívták a
figyelmet, hogy az anyagban mindenképpen ki kell majd térni, és a stratégia szintjén
erősebben meg kell jeleníteni az előbb már említett kreatív iparágak kérdéskörét, volt, aki a
közösségi közlekedést emelte ki. Gondolok itt elsősorban az utastájékoztatási rendszerekre, az
e-útdíjfizetésre, az e-könyvek áfájának a csökkentését szintén említették, valamint az
intellektuális tulajdonjog kérdéskörét.

Nos, összegezve, a lényeg az, hogy a Digitális Magyarország vitairat elkészült,
szerintem túlvagyunk egy eléggé hasznos társadalmi párbeszéden. Nyilvánvalóan arra fogunk
törekedni, hogy ezeket a javaslatokat és véleményeket beépítsük magába a vitairatba, és a
szakpolitikai egyeztetés színtere a bizottság, a politikáé, szintén szakpolitikáé pedig az ötpárti
értekezlet és ötpárti egyeztetés lesz pénteken. Én a magam részéről nagyon köszönöm a
bizottságban ülő szakpolitikusoknak a támogatását a bizottságban is és a parlamentben is, és
ezt kérem a jövőben, kérem, hogy mondják el a véleményüket a Digitális Magyarország
vitairattal kapcsolatban, hogy az majd a közösen véglegesített stratégia része tudjon lenni.
Ennyi lett volna a rövid felvezetőm, köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úrnak a részletes beszámolóját.
Mielőtt megadnám a bizottsági tagoknak a lehetőséget reagálásra, hadd kérdezzem meg, hogy
a helyettes államtitkár asszony, illetve úr kiegészítené-e államtitkár úr beszámolóját vagy
hozzászólását. (Várszeginé dr. Menyhárt Éva: Köszönöm szépen, nem, szerintem teljes körű
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volt.) Tiszta udvar, rendes ház. Akkor viszont megadnám az albizottsági tagoknak a
lehetőséget a kérdezésre, véleményre, ha van ilyen. Alelnök úr, Baja Ferenc!

Hozzászólások

DR. BAJA FERENC (MSZP): Elnök Úr! Azt szeretném majd javasolni, hogy a végén
egy két-három percben a bizottság a saját maga működéséről tartson egy szűk körű, nem
nyilvános beszélgetést arra vonatkozóan, hogy hogyan dolgozzunk. Ez szerintem belefér az
időbe. Nagyon pozitívnak látom a megalakulást és pozitívnak azt is, amit az államtitkár úr
elmondott arra vonatkozóan, hogy milyen menetrenddel megyünk. Helyesnek tartom azt is,
hogy a szakmai kompetenciákon túlmenően kísérletet tesz az államtitkárság egy – lehetőség
szerinti – ötpárti egyeztetésre. Fontos lenne kiragadni a szakterületünket mindenféle nem
szakmai típusú vita keretei közül, és felmutatni valami olyan konszenzust, amelyik a három
pillér, az állampolgárok, a vállalkozások és Magyarország érdekeit szolgálja. Különösen
fontos lehet abból a szempontból, hogy talán tudnánk valamit mutatni az Európai Uniónak is
a jövőre nézve.

A Digitális Magyarország programnak a szándékait természetesen nem vitatjuk, és
ebben az időkeretben nem is kívánnám részleteiben vitatni. Azt gondolom, majd kapunk
valami tájékoztatást akár az ötpártin, akár később, hogy milyen menetrenddel zárul majd le.
Tehát egyáltalán hogyan lehet ehhez módosításokat tenni, és hogyan lehet a módosításokat
követni. A szándékait tehát semmiképpen nem vitatjuk, van egy csomó gond és probléma, de
nem akarom elvenni a kollégák elől a vélemény lehetőségét. Mi azért nem adtuk be
pártoldalról, civil szerveződésből a véleményünket eddig, mert azt gondoltuk, hogy az a
helyes, hogy ha majd megszólítanak bennünket, akkor adunk be pártvéleményt is. Erre mi
készek vagyunk, kezdeményezni fogjuk azt is, hogy az államtitkársággal ehhez kötődően
legyen egy szakmai tanácskozás, azt gondolom, hogy lesz arra energia, hogy elmondjuk a
véleményünket itt. A közönség előtt annyit azért mondanék, hogy azokat a törekvéseket,
amelyek centralizálják a szolgáltatásokat és egyebeket, azokat sok tekintetben mi támogatjuk,
azonban szeretném kérni a bizottságot és az államtitkár urat is arra, hogy vigyük tovább azt a
mechanizmust, amelyben a tájékoztatása ennek az albizottságnak nem teljes körű, de
szélesebb körű, mint az állampolgárok általános tájékoztatása, akár a központi rendszert, akár
más egyéb dolgokat illetően, egy későbbi szakaszban beszéljünk arról, hogy hogyan tud a
bizottság olyan szakmai kompetenciák ismeretével rendelkezni, amelynek keretei között
segíteni és bizonyos értelemben természetesen ellenőrizni is tud. Nagyon fontos, hogy ha
komolyan akarjuk venni, hogy ez a Digitális Magyarország program létrejöjjön, akkor ehhez
legyen lehetőségünk.

Egyebekben pedig hát több véleményünk is lesz, én azt nagyon fontosnak tartom,
hogy egyáltalán ilyen anyag létrejött. Azon túl azonban egyetlen egy kezdeményezést tennék,
amit az államtitkár úr is mondott, talán a tudomány; értem az iparágat, értem a civil
szerveződéseket, valamilyen értelemben, nem könnyű megtalálni itt a partnert, akadémia,
kiemelt személyiségek és a többi, tehát a szakma irányába még azért tennék kísérleteket, az
ötpárti mellett egyfajta ilyen csúcs szakmai kerekasztalnak a stratégia mellé való odaállítása
szerintem üdvözölhető lehetne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Seszták Miklós!

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Köszönöm. Én is üdvözlöm az albizottság
megalakulását, köszönjük, hogy a minisztérium részéről is a legmagasabb szinten vesznek
ezen részt, azt gondolom, hogy ez a közös munkának az alapja, hogy ilyen szintű
együttműködést csináljunk, és tudunk előrébb jutni. A helyzetértékelésből, illetve a vitairatból
kifejezetten előnyösnek és kiemelten kezelendőnek tartom a vállalkozások alkalmazkodó- és
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versenyképességére tett helyzetértékelést, és egyben a megoldási javaslatokat is. Különösen
azért is, mert a gazdasági bizottság mellett működik a vállalkozásfejlesztési albizottság is, és
úgy gondolom, hogy a két albizottság e vonatkozásban mindenképp közös munkát kell hogy
végezzen, hiszen maga a helyzetértékelés is így fogalmaz, hogy Magyarország adó- és
gazdasági jogrendszere egyelőre nem segíti elő az elektronikus gazdaság kialakulását, inkább
gátolja azt. Amikor a gyakorlatban ezt nap mint nap megéljük, akkor tényleg azt kell
tapasztalnunk, hogy erre irányuló törekvéseinket nem is biztos, hogy mindig a rossz szándék,
hanem a jogi szabályozók úgy kezelik, hogy ez megfelelő módon tud előbbre menni, illetve
segíteni ezt. Ezért én mindenképp javasolnám majd a bizottsági tagoknak, hogy akár egy
együttes ülés keretében e vonatkozásban majd (Közbeszólás: Kérdés?) … még csak
észrevételnél tartunk, majd utána a kérdés is meglesz, tehát mindenképp javasolnám e
lehetőségnek a meggondolását. Egyelőre, köszönöm ennyi.

ELNÖK: Köszönjük. Bár itt egyben tárgyaljuk az észrevételeket és a kérdéseket. Ha
van még kérdés, akkor annak megnyitom az utolsó körét. Ha nincsen, akkor államtitkár úrnak
megadom a lehetőséget, jelezte, hogy reagálna.

Válaszadás

DR. NYITRAI ZSOLT infokommunikációért felelős államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Igen. Köszönöm szépen a bizottsági tagoknak a véleményét. Ami a további
menetrendet illeti, mindenképpen arra kérném a pártok képviselőit, hogy a pénteki ötpárti
egyeztetésre már úgy érkezzenek, hogy az anyaggal kapcsolatos esetleges módosításaikat
vagy plusz ötleteiket hozzák el magukkal, hogy itt meg tudjuk vitatni. Ugyanis a tervünk az,
hogy még az idén, tehát decemberben véglegesíteni kívánjuk a stratégiát. Nyilvánvalóan
ehhez fel kell dolgoznunk a beérkezett véleményeket a civil szervezetektől,
érdekképviseletektől és az állampolgároktól, pártoktól. Az a lényeg, hogy igazából túl sok
időnk már nincsen ennek a folyamatnak a végigvitelére, úgyhogy ezért kérem, hogy pénteken
mindenképpen tudjunk ezen témakörben érdemben előrehaladni. Ami a tudományos szektor
bevonását illeti, azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a Digitális Magyarország
vitairatnak a megbeszélése megtörtént a Budapesti Műszaki Egyetemen, és a Magyar
Tudományos Akadémián is, de nyilvánvalóan nagyon fontos pont az, amire Baja alelnök úr
rávilágított. Amit talán itt a felvezetőmben kihagytam, és most mindenképpen kitérnék rá egy
mondat erejéig, hogy az anyagnak van egy brüsszeli lába is értelemszerűen. Tehát a múlt
héten, amikor volt az együttes kormányülés Brüsszelben, akkor ott volt alkalmam a Digitális
Magyarország vitairatról is konzultálni Neelie Kroes-zel, az európai távközlési biztossal, itt
fontos az, hogy ez mindenképpen az Európa 2020-hoz és a digitális menetrendhez azért
kapcsolódjon.

Ami Seszták képviselő úrnak a felvetését illeti, hogy a Gazdasági és informatikai
bizottság egy másik albizottsága előtt is kerüljön megvitatásra az anyag, nyilvánvalóan mi
nyitottak vagyunk és semmi ilyen lehetőségtől nem zárkózunk el. Köszönöm szépen a
véleményeket és az észrevételeket.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Hogyha más észrevétel nincsen, akkor én
megköszönöm az államtitkár úrnak és helyetteseinek, hogy elfáradtak a bizottsági ülésünkre,
és bízunk benne, hogy a jövőben, amennyiben az idő minket ennyire nem sürget, egy
hosszabb eszmecserére is majd rendelkezésünkre állnak. Sajnos ma az adatvagyonnal
kapcsolatos törvény is napirenden van, egy maratoni bizottsági ülés után vagyunk, úgyhogy
bízom benne, hogy ez a nyitottság ugyanígy a jövőben is majd felénk lehetőségként felmerül.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtak, és sok sikert kívánok a munkájukhoz.
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Felkészülés az EU-elnökségre

Áttérünk a második napirendi pontra. Tóth László főosztályvezető urat Mester Máté
helyettesíti. Azért is kértük meg a főosztályt, hogy fáradjon el az albizottság ülésére, hiszen,
mint ahogy államtitkár úr is jelezte, a következő fél évben az Európai Unió soros elnökségén
belül kiemelt szerepet kap az infokommunikáció és a távközlés, evvel kapcsolatosan egy
rövid tájékoztatást szeretnénk kérni, hogy hogyan állunk, hogyan fog kinézni a következő
féléves soros elnökség alatt ez a szakterület. A jövőben és most is zajlanak ezek a kérdések
mind az Országgyűlésben, mint pedig a kormány szintjén. Egy rövid tájékoztatást szeretnénk
kérni. Öné a szó.

Mester Máté főosztályvezető-helyettes (NFM) tájékoztatója

MESTER MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Nagyon örülünk a
lehetőségnek és az érdeklődésnek, hogy az európai uniós elnökséggel kapcsolatos feladatokat
bemutathatjuk, hiszen ez egy kiemelt prioritás mind a minisztériumon, mind a magyar
kormányzaton belül, és erről fogok én most részletesen ma egy tájékoztatót tartani.
Megpróbálok rövid lenni. Néhány szóban szeretném, ahogy már államtitkár úr is utalt erre,
elmondani azt, hogy mi is a jelentősége ennek az elnökségnek, miért fontos ez számunkra, és
miért kiemelten fontos az infokommunikációs államtitkárság számára. Nem szabad elfelejteni,
hogy a következő fél évben Magyarország a tanács minden szintjén, tehát ez a
munkacsoportoktól kezdve a COREPER és a miniszteri tanácsi formációkon keresztül ellátja
az elnöki pozíciót. Ez abban nyújt nagy lehetőséget Magyarország számára, hogy egyrészt
megmutathatja a képességeit, másrészt pedig előreviheti nagymértékben, tehát ha jól dolgozik
ez az elnökség, akkor nagymértékben előreviheti az Európai Unió folyamatait, és egy
ügyvivőként igazából a hírnevét is jobban megalapozhatja. Magyarország az elnökség során,
és különösen az infokommunikációs államtitkárság a munkacsoportokban részt fog venni
folyamatosan ezeknek, az elnökség napirendjét szereplő munkaanyagoknak, dossziéknak az
előrevitelében és a döntés előkészítésében.

Mielőtt rátérnék arra, hogy január 1-jétől milyen dossziékat fogunk tárgyalni a magyar
elnökség folyamán az infokommunikációs területen, néhány mondatban el szeretném azt is
mondani, hogy milyen hosszú odáig vezető út áll még előttünk és minek vagyunk még a
részesei addig is. Hiszen ez egy hosszú előkészítő folyamat, ebben az előkészítő folyamatban
rengeteg bilaterális találkozóra kerül sor, ahogy államtitkár úr is említette korábban,
találkozott államtitkár úr többek között Neellie Krosszel, a bizottság alelnökével, találkozott
Anthony Whelannel, aki a bizottság digitális politikáért felelős biztosa, találkozott Andor
Lászlóval, aki az Európai Parlamentben képviselő, találkozott Robert Medlennel, aki
egyébként az Európai Bizottság információs társadalomért és médiaügyekért felelős
főigazgatója, és többek között találkozott már a görög partnerével, találkozott a belga
partnerével, hiszen ennek az előkészítő folyamatnak az is része, hogy a miniszterek és az
államtitkárok a partnereikkel egy úgynevezett Tour de Capital részeként találkoznak a többi
26 tagállam vagy a fontosabb tagállamok képviselőivel. Itt megemlíteném még, hogy előttünk
áll még többek között a brit partner, a görög és az észt partnerekkel való találkozó. Szeretném
még azt is elmondani vagy legalábbis a lehetőséget megragadni ahhoz, hogy érzékeltessem,
hogy az infokommunikációs államtitkárság és személy szerint mi milyen fontosnak tartjuk ezt
a feladatot. November 17-én, ahogy államtitkár úr is említette, volt egy közös ülése a magyar
kormánynak és az Európai Unió bizottságának, majd az utána következő, úgynevezett
klaszterbeszélgetéseken államtitkár úrnak lehetősége volt elmondani a magyar elnökségi
programot, ahonnan az a visszajelzés jött mind a bizottság, mind a magyar kormányzat
részéről, hogy kiemelkedő az infokommunikációs terület felkészültsége, és kiemelkedő a
területnek az a látásmódja, ahogy ehhez a területhez közeledik.
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Miről is szól tehát ez az elnökség a részünkre? Próbáltunk jól elkülöníthető stratégiai
célokat és hívószavakat meghatározni az elnökség során, így három hívószavunk van, ami az
infokommunikációs területen fontos. Az egyik a stratégia, a másik a biztonság, a harmadik a
spektrum. Mit értünk stratégia alatt? A stratégia az európai digitális menetrendhez kapcsolódó
következő folyamatokat jelenti, hiszen ahogy az államtitkár úr is említette, a digitális
menetrend jelenleg meghatározó dokumentum az európai elnökség, tehát az Európai Unió, így
a bizottság és az elnökség szempontjából is, eköré nagyon sok minden épül, és ezt szeretnénk
mi is továbbvinni. Ezzel kapcsolatban, ami várható, elkészül várhatóan az úgynevezett
digitális eredményösszesítő, ami a jelenlegi, valószínűleg implementációs jelentést is fel fogja
váltani. Ezzel kapcsolatban, amint a bizottság kijön a javaslatával, a magyar elnökségnek és a
tagállamoknak, tehát a tanácsnak mindenképpen reagálnia kell, és ezt a reakciót fogjuk mi
majd koordinálni a tanácsi munkacsoportokban.

Nagyon fontos még a digitális menetrenddel kapcsolatban, hogy júniusban sor kerül az
első úgynevezett digitális közgyűlésre. Magyarország ebben konkrétan nem vesz részt, hiszen
ez a bizottság saját rendezvénye, azonban mint elnökség, mi is kiemelt prioritásnak tartjuk a
digitális menetrendet, így a digitális közgyűlést is, tehát Magyarország mindenképpen vezető

szerepet fog vállalni ezen a közgyűlésen és mindenképpen szeretnénk a tagállamoknak is az
érdekeit képviselni.

A másik hívószavunk, amiről beszéltem, a biztonság. Ahogy az államtitkár úr is
említette, a következő félévben, sőt már most napirenden van az európai hálózat- és
információbiztonsággal foglalkozó ügynökség mandátumával kapcsolatos jogalkotási javaslat.
Itt Magyarország azt tűzte ki célul, hogy jelenleg a belga elnökség által megkezdett
tárgyalásokat a munkacsoporti ülések folyamán befejezi, szeretnénk mindkét jogalkotási
javaslatban végleges döntést, tehát mindkét tervezetet szeretnénk elfogadni. Ide tartoznak még
a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos tanácsi következtetések, amivel kapcsolatban azt
tudom elmondani, hogy várhatóan a bizottság még a következő félévben előáll, úgymond
nyilvánosságra hozza az ezzel kapcsolatos ajánlását, és ezzel kapcsolatban a magyar elnökség
kiemelt célja, hogy szeretnénk itt is tanácsi következtetéseket elérni, tehát a tagállamoknak az
összálláspontját tulajdonképpen becsatornázni ebbe az európai uniós folyamatba.

Nagyon fontos, hogy megemlítsem egyébként, hogy a magyar elnökség folyamán
rendezünk egy miniszteri szintű konferenciát, ami április 14-15-én kerül majd megrendezésre
Magyarországon. A helyszín jelenleg még az elnökségi logisztikai tárgyalások vagy
előkészítések miatt nem biztos, nagy valószínűséggel Gödöllőn lesz ez a miniszteri
konferencia, nagyjából 120-200 részvevőt várunk, többek között egyébként Neellie Kroest is,
a bizottság  magas rangú képviselőjét is, valamennyi uniós tagállami minisztert.

A harmadik hívószavunk, amint említettem és már az államtitkár úr is említette, hogy
egy nagyon komoly jogalkotási dosszié, a spektrum. Úgy gondoljuk, hogy a stratégia és a
biztonság mellett a spektrum a harmadik terület, ahol igazából az elkövetkezendő félévben
nagyon komoly folyamatok várhatók, és ahol a magyar elnökség nagyon komoly előrelépést
szeretne elérni. Nem szabad azt sem véka alá rejteni, hogy ez a rádióspektrum-politikai
program, amiről már korábban szó esett, természetesen egy nagyon vitatott dokumentum.
Tehát amíg természetesen a magyar elnökség ambiciózus, azért megpróbálunk reálisak is
maradni, ezért nem mondanám azt, hogy esetleg sikerül első olvasatban elfogadtatni az uniós
jogalkotási folyamatban ezt a dokumentumot, de mindenképpen szeretnénk, hogyha legalább
már politikai megállapodást tudnánk a tagállamokkal ezzel kapcsolatban elérni.

Ami ide kapcsolódik még a spektrumhoz, és nagyon sokszor elfelejtjük, de
szerencsére az új rádióspektrum-politikai programban ez már hangsúlyosabban szerepel, az a
spektrumkoordináció és a spektrumnak a nemzetközi lába. A nemzetközi távközlési, tehát a
szervezet úgynevezett ITU World Radiocommunication Conference, tehát a 2012-es
rádiópolitikai értekezletén nagy hátrányba kerülhet az Európai Unió és a tagállamok is, így
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Magyarország is, hogyha nem tudunk egységesen fellépni, tehát azt látni kell, és ezt a magyar
elnökség így próbálja kommunikálni, hogy az RSPP, tehát a rádióspektrum-politikai program
sikerének egyik döntő eleme a WRC-12-n történő tárgyalások és a tárgyalásokon az egységes
európai álláspont előrevitele. Ezzel kapcsolatban szeretnénk tanácsi következtetéseket
elfogadni.

Néhány mondatban szeretnék még egyéb dossziékat megemlíteni. Ilyen lenne –
nagyon fontos számunkra – az internet irányítása, tehát Magyarország, mint egy liberális és
egyébként  a világgazdaságban szereplő ország, nagyon fontosnak tartja az információáramlás
szabadságát és az információt magát, ezért az internet irányítása fontos. Itt szeretnénk, hogyha
esetleg egy közös uniós fellépést tudnánk előrevinni. Ezen kívül még várható napirenden a
hálózatsemlegesség témaköre, várhatóan szó kerül majd még az e-kormányzati stratégiára,
amit az Európai Bizottság szintén év végén fog benyújtani, és itt is tanácsi következtetéseket
szeretnénk elfogadtatni.

Egyetlen egy mondatban szeretnék még utalni arra, hogy az infokommunikációs
államtitkárság ezen kívül – tehát most bemutattam a távközlési tanács napirendjén szereplő

pontokat, ezen kívül – még mind az audiovizuális területen, mind az űrpolitikában és mind a
közlekedési politikának az űrszegmenshez kapcsolódó részében, tehát a különböző európai
navigációs programokban is tűzött ki célokat. Ezt most itt nem részletezném. Nagyjából
ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Nagyon-nagyon szépen köszönjük Mester úrnak a tájékoztatását. Ezzel
kapcsolatosan kérdezem a bizottsági tagoktól, hogy van-e esetleg kérdés, észrevétel. Én arra
kérném meg főosztályvezető-helyettes urat, hogy ezt a beszámolót küldje el nekünk e-mailen
is. Sőt mi több, szeretnénk kérni a jövőben, hogy ha vannak olyan rendezvények, kiemelt
helyszínek, események, amiken mi is részt tudunk venni, akkor egy ilyen tájékoztatást a
meghívóba csatolva küldjön el számunkra.

MESTER MÁTÉ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Természetesen, mi is
szeretnénk, hogyha önök minél nagyobb számban részt vennének, ezzel is mutatva a
jelentőségét és a magyar elnökség elhivatottságát a jövő évi rendezvényeken.

Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. A második napirendi pontot ezennel lezárnám. Mielőtt az
egyebekre rátérnénk, megadnám a lehetőséget a civil szervezeteknek, és elnézést kérek még
egyszer, hogy sajnos ilyen rapid bizottsági ülést tartunk, hogyha esetleg van vélemény,
észrevétel, javaslat, akkor azt most nyugodtan megtehetik. Lerch Attila, parancsolj!

LERCH ATTILA (Inforum): Két észrevételem van, amit már kifejtettem más fórumon
is, hogy nagyon értékeljük azt a nyitott, szakmai vitát, ami a Digitális Magyarország vitairat
körül kialakult, és reméljük, hogy mind az elkészülő stratégia, mind pedig ennek az
implementálása ezt a kialakult, jó gyakorlatot fogja folytatni. Ez az egyik. A másik
megjegyzésem pedig, hogy az albizottsági ülések rendszeressé válásakor szívesen
bekapcsolódunk előkészítő anyagokkal és témák feldobásával is.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, ezt egyébként várjuk is a civil szervezetektől,
hogyha van napirendpont-javaslat, amivel egyébként az albizottsági tagok is egyetértenek,
akkor nyilván várjuk ezeket nagy szeretettel, hogy minél szélesebb körben, azért ne felejtsük
el, ne politikai alapon vagyunk most itt jelen, hanem azon képviselők vannak jelen az
albizottságban, akik érdeklődnek az informatika és a távközlés iránt, tehát minél szélesebb
körben tudjuk ezt megtenni, annál jobb. Külön köszönöm én is az államtitkárság nevében
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félig-meddig, hiszen nem volt még ilyen nyitott párbeszéd az elmúlt időszakokban, amikor is
lehetett egyébként véleményezni, most már több mint egy hónapja az nfm.gov.hu-n a digitális
vitairatot, amiben majd az albizottság részéről is lehet, hogy érdemes nekünk véleményt
alkotni, úgyhogy várjuk a javaslatokat, és minél szélesebb körben próbáljuk a jövőben a
munkánkat végezni, hiszen egységben az erő.

Megköszönöm mindenkinek a részvételt, és egy zártkörű megbeszélés keretén belül öt
percen belül be is tudjuk fejezni. Röviden tárgyalunk a munkarendről, és ezt majd az
érintettek is el fogják tudni érni az interneten keresztül. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 47 perc)

Koszorús László
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


