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Napirendi javaslat

1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárságának
beszámolója az elmúlt év munkájáról
Előadó:
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 28 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Mindenkit szeretettel köszöntök az informatikai és távközlési albizottság ülésén. Külön
köszöntöm a minisztérium, illetve az infokommunikációs államtitkárság munkatársait, a
helyettes államtitkár asszonyt, illetve a helyettes államtitkár urat, és kifejezetten köszöntöm
Nyitrai Zsolt államtitkár urat az infokommunikációs államtitkárság részéről, külön köszöntöm
az érdeklődőket, illetve a civil szervezetek képviselőit.

A jelenléti ív alapján a bizottság egy fő híján teljes, és ezáltal megállapítom, hogy
határozatképes.

A napirendet előre kiküldtük, amit megkaptak, ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
infokommunikációs államtitkárságának beszámolója az elmúlt év munkájáról. Aki egyetért a
napirendi javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Igen, egyetértés van ezzel
kapcsolatosan.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárságának
beszámolója az elmúlt év munkájáról

Az elmúlt egy évben viszonylag sok minden történt az infokommunikáció területén, az
államtitkár úr - bizonyára a sajtóban a bizottsági tagok is olvasták, illetve értesülhettek - több
beszámolót is tartott azzal az eseménnyel kapcsolatosan, ami múlt héten volt, méghozzá itt a
parlamentben egy nagyobb szabású rendezvény, ahol az államtitkár úr 50 pontban részletesen
ismertette az elmúlt egy évben az infokommunikáció területén zajló főbb dolgokat. Mi arra
kérjük államtitkár urat, hogy ezt ismételten foglalja össze, számoljon be az elmúlt egy év
munkásságáról, mi történt az infokommunikáció színterén, és utána az albizottság tagjainak
megadnám a lehetőséget akár egy gyors körben is, de akár külön-külön is - erről majd
döntünk külön -, hogy kérdéseket tegyenek föl az államtitkár úrnak, illetve a helyettes
államtitkároknak.

Ha ez így elfogadható, akkor át is adnám a szót államtitkár úrnak. (Helyeslő jelzések.)
Ahogy elnézem, igen, akkor államtitkár úr, köszöntünk még egyszer a körünkben, és
parancsolj.

Dr. Nyitrai Zsolt államtitkár (NFM) beszámolója

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a meghívást, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
infokommunikációs államtitkársága nevében. Köszönjük a lehetőséget is, hiszen június 2-án
volt éppen egy esztendeje annak, hogy a Fellegi Tamás vezette Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban megkezdte működését az infokommunikációs államtitkárság, két helyettes
államtitkársággal. Az egyik helyettes államtitkárság a hírközlésért és az audiovizuális
médiáért felelős, Vasváriné dr. Menyhárt Éva vezetésével, a másik pedig a kormányzati
informatikáért felelős helyettes államtitkárság, Vályi-Nagy Vilmos vezetésével kezdte meg a
munkáját. Nyilván a helyettes államtitkárokat azért kértem, hogy szintén vegyenek részt a mai
bizottsági ülésen, hogy hozzájuk is lehessen kérdéseket intézni adott esetben, valamint ha én a
fölvezetőmből valamit kifelejtenék, ők egészen biztosan rendelkeznek azzal a képességgel,
hogy kiegészítsenek.

Nos, tehát egy évvel a hátunk mögött, örülök a mai lehetőségnek, mert a parlamenti
demokráciát és a szakpolitikát olyan fontos színtérnek tartom, ahol mindenképpen szükség
van a párbeszédre, és szükség van arra, hogy a kormányzat tájékoztassa a különböző politikai
erők képviselőit, szakpolitikusait arról, hogy mire is jutott az elmúlt egy évben. Úgyhogy
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köszönöm szépen a meghívást, és erre nagyon komoly lehetőségként tekintünk. Annál is
inkább, mert államtitkárként azt a célt tűztem ki magunk elé, hogy az infokommunikáció - az
a terület, amiért mi felelősek vagyunk a kormányon belül - legyen nemzeti ügy, hiszen ez már
annyira átszövi az életünket, a mindennapjainkat a kormányzatban és az egyes ember szintjén
is, hogy ha ezen a területen nem tudunk valamifajta, legalább alapkonszenzust kialakítani,
akkor az helytelen döntés. Viszont hogyha itt egyetértés van legalább az alapkérdések
tekintetében, és megállapodunk abban, hogy az infokommunikáció fontos kérdés, akkor az
jelentős mértékben hozzásegítheti Magyarországot a versenyképesség fokozásához,
eléréséhez, valamint a polgárokat hozzásegítheti az esélyegyenlőség eléréséhez.

Amit az elmúlt egy esztendő legfontosabb eredményének tartok politikusként, az az,
hogy kezdeményezésünkre az Országgyűlés által elfogadott új alkotmány, új alaptörvény
részévé vált az infokommunikáció, alkotmányos garanciát kapott az a terület, amit mi
képviselünk. Ez az új alaptörvény XXVI. cikke egyébként, amely így szól: a mindenkori
állam - a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának javítása, a közügyek
jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - nyitott a modernkori
technológia vívmányainak, az új műszaki megoldások alkalmazására. Ez része lett az új
alaptörvénynek, és biztos vagyok benne, hogy a mindenkori kormányzat és a mindenkori
ellenzék számára ez kiváló hivatkozási alapot tud majd teremteni akkor, amikor valamit el
kíván érni az infokommunikációs területen. Ez mindig nagyon jó alkotmányos érv, alapelv és
lehetőség lesz arra, hogy érveljen a cél elérése érdekében.

Jelentős előrelépésként értékelem azt is, hogy a ciklus elején sikerült megalkotnunk a
stratégiánkat. Magam ezt ellenzéki politikusként az elmúlt években többször kritizáltam,
illetve megfogalmaztam kérésként, hogy akkor működik normálisan a kormányzat, hogyha a
ciklus elején az adott szakterületen meg tudja fogalmazni a stratégiáját, hogy mi az, amit el
akar érni az adott kormányzati ciklusban. Mi elkészítettük a Digitális Magyarország vitairatot,
ezt a vitairatot egyébként nagyon sok civil szervezettel, az iparág képviselőivel megvitattuk,
sőt ha jól emlékszem, akkor itt az informatikai és távközlési albizottság előtt is volt egy
lehetőségünk arra, hogy prezentáljuk a vitairatban foglaltakat. Sor került egyébként ezen kívül
ötpárti egyeztetésre is, ahol a pártok képviselői szintén el tudták mondani az ezzel kapcsolatos
véleményüket, elvárásaikat, illetve javaslataikat. Így jött létre a tavalyi esztendő végén a
Digitális megújulás cselekvési terv, amely az infokommunikációs kormányzat 2010-14 között
elérni kívánt céljait sorolja fel. Azóta gyakorlatilag ennek a végrehajtása folyik.

A Digitális megújulás cselekvési tervnek három főszereplője van. Főszereplő egyrészt
a polgár, Magyarország mindegyik polgára. Itt a hívószavunk az esélyegyenlőség elérése.
Főszereplője a cselekvési tervnek a vállalkozás, a magyarországi vállalkozások, itt a
versenyképesség a fő hívószavunk, és természetesen főszereplője ennek a Digitális megújulás
cselekvési tervnek maga az állam, itt az olcsóbb, jobban működő és átláthatóbb államot tűztük
ki célul.

Ennek a stratégiának, a Digitális megújulás cselekvési tervnek nagyon fontos része a
szélessávú hálózatfejlesztési koncepció, amelyet szakértők bevonásával szintén sikerült
kidolgoznunk. A magyar kormánynak az a célja, hogy 2013-ig ne legyen olyan települése
hazánknak, ahol nincs meg a szélessávú elérés lehetősége. Ezzel kapcsolatos koncepciónk,
ennek szakmai lényege ismert, és ez egyébként teljesen összhangban van az Európai Unió
idevonatkozó cselekvési tervével, a digitális menetrenddel. Egyébként ennek a szélessávú
hálózatfejlesztési koncepciónak a kialakítására, megvalósítására több mint 12 milliárd forintot
különítettünk el, és célunk, hogy ezt a feladatot a magyarországi vállalkozások bevonásával
közösen tudja megvalósítani a kormányzat.

Szintén nagy eredményként értékelem, hogy több év helyben járás után sikerült
előkészíteni a magas szintű határozott kormányzati döntést a frekvenciákkal kapcsolatban. Itt
elsősorban a 900 megahertzes frekvenciára gondolok, hiszen ezt az elkövetkezendő
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időszakban hamarosan ki fogjuk írni értékesítésre, ezáltal megteremtve a lehetőségét egy
negyedik mobilszolgáltatónak esetlegesen. Nyilvánvalóan a kiírásnál ennek a lehetősége
meglesz, és majd a piacnak kell eldöntenie, hogy létrejön-e, kialakul-e hazánkban egy
negyedik mobilszolgáltató.

A kormányrendeletek módosításával elértük azt is, hogy mind a 900 megahertzes,
mind pedig az 1800-as frekvencia a jövőben - szintén összhangban az Európai Unió
szakpolitikai irányelveivel - használható lesz, megnyílik az LTE-technológia használatára,
ami lehetővé teheti a szupergyors internetet ezen a területen is. Bevezettük a sávos
frekvenciadíjat, amely azért volt helyes döntés, mert érdekeltté teszi a szolgáltatókat abban,
hogy infrastruktúrát fejlesszenek, ellentétben a korábbi - szerintünk hibás - gyakorlattal,
amikor is a mobil távközlési tornyok után kellett fizetni ezt a frekvenciadíjat, tehát
nyilvánvalóan nem volt érdekelt a szolgáltató abban, hogy bővítse a hálózatát, mert hogyha
hálózatot fejlesztett, bővített, akkor fizetnie kellett.

Ezen a ponton mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy a kormányzat bevezetni
kényszerült a távközlési szektort érintő válságadót. Látnunk kell, hogy olyan helyzetben volt
az ország, amikor ehhez mindenkinek hozzá kellett tennie, és részt kellett vállalnia az ország
talpra állításában. Ez nagyon komoly és felelősségteljes feladat. A múlt héten is, az elnök úr
által említett konferencián egyrészt köszönetet mondtam a távközlési cégeknek azért, hogy ezt
az áldozatot meghozták, ezáltal is segítve országunk felemelkedését. Másrészt fontos és
előremutató eredményként számoltam be arról is, hogy ez a válságadó nem érintette a
szolgáltatók beruházási kedvét, hiszen mind a három szolgáltató az elmúlt hónapokban
bejelentette azt, hogy olyan nagyszabású infrastruktúra-fejlesztésbe kezd Magyarországon,
amit a későbbiek folyamán nem lehet innen Magyarországról elvinni, az mozdíthatatlan, tehát
hosszú-hosszú évekig szolgálni fogja hazánk versenyképességét.

Hamarosan a parlament elé kerül, és szintén fontos jogalkotási kérdés és előrelépés az
elektronikus hírközlésről szóló törvény módosítása. Az alapjogszabály 2003-ban született,
több ponton idejétmúlttá vált, és EU-s kötelezettségünk is van arra nézve, hogy az Eht.-t
módosítsuk. Itt középpontba helyezzük majd a polgárt. Több olyan szabályt fogalmazunk meg
a távközlés területén, ami fogyasztóvédelmi jellegű, itt elég, ha csak a számhordozhatóságra
gondolok, vagy pedig az erősebb fogyasztóvédelmi jogoknak az érvényesülésére.

Államtitkárságunk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével együttműködve,
velük közös munkában elérte, hogy a következő időszakra nézve megnyugtatóan rendeződhet
a magyarországi mobilfizetés helyzete, hiszen itt bizonytalanságok mutatkoztak e tekintetben
az elmúlt időszakban. Ezt sikerült megnyugtatóan rendezni, és nyilvánvalóan a hosszú távú
megoldást még keressük, és ezt közösen kell majd kialakítanunk.

Apró, de azt gondolom, fontos eredmény az is, hogy sikerült tető alá hoznunk egy
megállapodást a különböző együttműködő szervezetekkel a tekintetben, hogy a .hu
domainnevek magyarországi regisztrációja 14 napról egy-két napra csökkent. Teljesen
indokolatlan volt az a fönntartott állapot Magyarországon, ami ezt két hétig elhúzta, úgy azt
gondolom, ezáltal a polgárok és a vállalkozások versenyképességét a gyorsabb honlapcímek
bejegyzésével szintén tudjuk segíteni a jövőben.

A parlament közel négyötödös többséggel - tehát az ellenzék támogatásával is -
elfogadta a nemzeti adatvagyonról szóló törvényt, amely megszüntette azt a politikailag és
szakmailag is eléggé aggályos állapotot, mely szerint érzékeny adatokat a kormányzati
szektorból kiszerveztek magáncégek irányába. Ez szintén nagyon fontos előrelépés, és itt is,
külön is köszönöm az ellenzék támogatását.

Megkezdtük a hálózatkonszolidációt, megkezdtük a kormányzati informatika
konszolidációját, hiszen az elmúlt években itt eléggé tragikus volt a helyzet, párhuzamos
rendszerek alakultak ki egymással, és nagyon sok esetben ezek a rendszerek nem is voltak
teljesen kompatibilisek egymással.
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Az állami informatikai szerződések nagy részét újratárgyaltuk, és ezen a ponton több
mint 15 milliárd forintot spóroltunk meg ezekkel az újratárgyalásokkal a magyar
adófizetőknek.

Létrehoztuk a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget, amely arra hivatott,
hogy a különböző informatikai projekteket egy kézbe fogja össze, megspórolva ezáltal a
projektgazdának járó eléggé jelentős költségeket, másrészt biztosítsa a projekteknél az
egységes állami irányítást, illetve projektmenedzsmentet.

Május 1-jétől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vette át a korábban a Központi
Szolgáltatási Főigazgatóságnál lévő kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetését.
Reméljük, hogy ezt a jövőben zökkenőmentesen tudjuk majd ellátni.

Szintén több éves helyben járás után megszületett a politikai és szakmai konszenzus
arról, hogy bevezetésre kerül Magyarországon a 112-es hívószám az egységes segélyhívó
rendszer, kiterjesztve arra a körre, amit az európai uniós kötelezettségek előírnak számunkra.

Az államtitkárság a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyéb szerveivel
együttműködve megrendezte a magyar innovációs techshow-t, itt több civil szervezet is a
partnerünk volt. Több mint 80 magyar kreatív innovációs, informatikai innovációs pályamű
érkezett, és ezen a kiállításon a legjobb 21-et mutattuk be. Egyébként ez a rendezvény egyben
az európai uniós elnökségi rendezvénysorozat hivatalos programja volt.

Nyílt forráskódú tesztüzemmódot indítottunk be. Itt több állami cégnél és
közigazgatási szervnél megindult egy tesztüzemmód, ennek a tapasztalatait hamarosan
értékelni fogjuk, és megnézzük, hogy mi az, ami ebből következik a kormányzatra nézve,
valamint előkészítettünk egy kormányrendeletet, amely az ODF bevezetését teszi majd
kötelezővé az elkövetkező időszakban kormányzati szinten is.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztő Intézettel együttműködve egy
hibridhálózatot indítottunk be, amely lehetővé teszi a 100 gigabit/szekundumos adatátvitelt.
Ezáltal újra visszakapcsoltuk a nemzetközi vérkeringésbe a tudományos szektorunkat,
másrészt szuperszámítógépeket adtunk át olyan nagy egyetemi városokban, mint például
Debrecen, Szeged, Pécs.

Ebben a félévben, január 1-jétől egészen június végéig az Európai Unió Tanácsának
soros elnökeként a távközlési tanácsi formáció elnöki tisztét is betöltöm, itt is elég fontos
feladataink voltak, vannak az európai uniós mezőben. Hogyha majd lesz ezzel kapcsolatosan
kérdés, akkor bővebben ki is fogom ezt fejteni.

A magyarországi távközlés történetéről, ami 130 éves volt a közelmúltban, szintén
méltó módon emlékeztünk meg. Ez szimbolikus kérdés szimbolikus ügyben, de fontosnak
tartom: egy emléktáblát állítottunk azon a helyszínen, ahol az első magyarországi
telefonközpont Puskás Tivadar vezetésével megkezdte a működését.

Az államtitkárságunk egy éve alatt a szakmai közvéleménynek, civil szervezeteknek,
politikai köröknek folyamatos tájékoztatást adtunk a munkánkról a hírleveleinken keresztül,
az e-demokrácia ilyen szintű kialakítását és megerősítését - szintén politikusként - kiemelten
fontosnak tartom. Nagyon komoly terveink és feladataink vannak még a smart metering, az
okos méréstechnológiák területén, a smart grid területén és az informatikai innovációban is.

Természetesen nem tudom és nem is kívánom azt elmondani, hogy ebben az egy
esztendőben mi minden fontos és előttünk lévő munkát elvégeztünk, de azt gondolom, hogy
komoly lépéseket tettünk a szűkös lehetőségeink ellenére is. Úgyhogy szeretném a parlamenti
pártok képviselőinek megköszönni azt, hogy a parlamentben többször kérdeztek,
interpelláltak, azonnali kérdést tettek föl, eljöttek az általunk kezdeményezett egyeztetésekre,
megfogalmazták építő jellegű kritikáikat, és hogy egyáltalán részei voltak annak, hogy
Magyarországot a digitális megújulás mezőben előrevigyük.

Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, ennyi lett volna a felvezetésem,
és nyilván csak a legfontosabb pontokat emeltük ki azzal a céllal, hogy az ülés alakuljon át
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párbeszéddé, tehát a képviselők föltehessék a kérdéseiket, elmondhassák a véleményüket,
amit meghallgatunk, a kérdésekre pedig válaszolunk.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük államtitkár úrnak a részletes beszámolót.
Hivatalból még köszöntenem kell Németh Mónikát - aki időközben megérkezett - a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részéről, illetve meg szeretném kérdezni a két helyettes államtitkárt,
Vasváriné Menyhárt Évát, illetve Vályi-Nagy Vilmost, hogy kívánják-e kiegészíteni.
(Nemleges jelzés.) Rendben.

Nagyon köszönjük, rengeteg minden történt, és abban teljesen igaza van államtitkár
úrnak, és külön örülök - a bizottság nevében talán ezt elmondhatom -, hogy talán az
infokommunikáció volt egyedül az a világ az elmúlt egy évben a parlamentben, ahol igazából
politikai viták nem zajlottak le, hanem inkább csak szakmai viták, és tényleg a szűkös
költségvetéshez képest úgy gondolom, az elmúlt egy évben talán az egyik ilyen "bezzeg"-
ügye volt a kormányzatnak az infokommunikáció.

Most megnyílik viszont a lehetőség arra, hogy véleményeket, illetve kérdéseket
fogalmazzunk meg, mint ahogy azt államtitkár úr is felvetette. Azt javasolom, mivel
mindenkinek különböző frakcióülése, azonnali kérdése van - Baja alelnök úr ezért nem is tud
itt lenni -, hogy 2-3-as csoportokba gyűjtsük össze a véleményeket, illetve kérdéseket, és ha
esetleg még azon túl van inger, nyilvánvalóan az államtitkár úrnak vagy az államtitkárságnak
majd föl lehet tenni a kérdéseket, ha ez így elfogadható. (Helyeslő jelzések.) Jó. Tehát lehet
egybe is kezelni a véleményt meg a kérdést, ha van, akkor azt most meg lehet tenni.

Először Kupcsok Lajos képviselőtársunk jelzett, parancsolj!

Kérdések, hozzászólások

DR. KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az államtitkár
úr most is elmondta és többször olvashattuk, hogy a szélessávú fejlesztés jövőre, illetőleg az
azt követő esztendőben - inkább 2013-ban - valamennyi magyarországi települést el fog érni.
A vállalkozások oldaláról szeretném föltenni a kérdést, hogy hogyan fog megvalósulni a
vállalkozók bevonása. Erre vonatkozóan van-e valamilyen koncepciója a tárcának?

ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Seszták Miklós!

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a kérdés lehetőségét. Én is gratulálok
az államtitkárságnak, azt gondolom, hogy tényleg mintaértékű munkát végeztek. Ennyi a
vélemény.

A másik, hogy államtitkár úr, említetted a digitális megújulás stratégiáját, azt tudjuk,
hogy a ciklus elején ez elsőként készült el a kormányzati stratégiák közül. Államtitkár úr,
hogyan látod, hogy honnan hova jutottunk el, látsz-e esélyt arra, hogy a ciklus végéig
teljesüljenek azok a sarokpontok, akciótervek, amelyek a digitális megújulás stratégiában
szerepelnek, és hogyan állunk most ezzel a munkával?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy harmadik kérdés az első körben: Hegedűs
Tamás, Jobbik.

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Konkrét fejlesztésekre
szeretnék rákérdezni, hogy egyrészt milyen stádiumban vannak, mi a terve velük. Gondolok
itt olyanokra, mint ami ugyan nem indult el, de a tervek szintjén elindult, amit az akkori
kormányzat a nemzeti digitális közlönynek hívott. Ez azért érdekes, mert azok szerint a tervek
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szerint a fejlesztési források igen jelentős részét lekötötte volna. Ez benne van-e továbbra is a
csőben, vagy elvetették ezt a fajta elképzelést?

A másik kérdés azokra a programokra vonatkozik, amelyek korábban megvalósultak,
jól vagy rosszul működtek - hát jól is, meg rosszul is -, ezekre a közösségi hálózatokra
gondolok, mint a közháló, benne a Sulinet, vagy éppen az e-Magyarország pontok hálózata.
Egyrészt milyen állapotban vannak most ezek a programok, működnek-e még, és mik a tervei
a kormánynak ezekkel kapcsolatban, illetve általában a közösségi internethasználattal
kapcsolatban? Ezzel részben összefügg az is, ami ezeknek az egyik haszna lehet, ha jól
működik, a motivációt, az internethasználat humánoldalát, humánfeltételeit erősítik, és a
legutóbbi évek elemzései szerint most már Magyarországon ez a legszűkebb keresztmetszet.
Tehát a motiválatlanság, sokszor a képzettség hiánya, hogy e területen milyen tervei vannak a
kormányzatnak, hogy ilyen módon is a digitális szakadékot szűkíteni lehessen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első kört lezárom, és majd nyitunk egy másik kört, ha
ez így államtitkár úrnak is megfelel.

Válaszadás

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Három kérdést kaptunk, és ebben a körben meg fogjuk osztani a
válaszadás lehetőségét a helyettes államtitkárokkal, és a válaszadást én kezdem.

A Digitális megújulás cselekvési tervre vonatkozik az első kérdés, hogy hol állunk
pontosan a végrehajtással. A tavalyi év végén került elfogadásra ez a Digitális megújulás
cselekvési terv, tehát a végrehajtása ennek az évnek az elején tudott elkezdődni. Azt azért
mindenképpen fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a 2010-es költségvetés nem a mi
költségvetésünk volt, az előző kormányzat fogalmazta meg, az előző összetételű parlament
fogadta el. A kormányalakítás után a mi területünkön például szembesültünk azzal - sok
minden más mellett, és most csak egy példát emelek ki, hogy érzékeltessem, a helyzetet -,
hogy van olyan háttérintézményünk, amelyik a 2010-es költségvetésben június hónapig
rendelkezett költségvetési fedezettel úgy, hogy közben a törvény erejénél fogva
közfeladatokat kellett ellátnia. Tehát a 2010-es esztendőt és az azzal kapcsolatos költségvetési
mozgásteret nem mi alakítottuk.

Ami a 2011-es költségvetést illeti, az egy újjáépítési költségvetés. Ugye, az ország
elég nehéz helyzetben van, ennek ellenére sikerült elérnünk azt, hogy több programnál -
gondolok itt nyilván az európai uniós forrásokra is - tudtuk dedikálni azt, hogy az
informatikára, az infokommunikációra elnyerjünk különböző fejlesztési összegeket. Tehát
természetesen sokat várunk a következő évtől e tekintetben. Úgy látom, az lesz igazából az az
esztendő, az a költségvetési év, amikor már - úgymond - a saját szánk íze szerint tudjuk
megvalósítani az infokommunikációban a költségvetést.

Ahogy említettem, a szélessávú hálózatfejlesztési, infrastruktúra-fejlesztési koncepciót
elfogadtuk. Ezzel kapcsolatban majd a részletes választ Vasváriné dr. Menyhárt Éva fogja
megadni. De az ezzel kapcsolatos program már ebben az esztendőben el fog indulni,
nagyjából a nyarat követően. Ez tényleg, ahogy említettük, a vállalkozások bevonásával
megindul, én ezt tartom a legfontosabb előrelépésnek. Emellett természetesen vannak
projektjeink, amelyeket szintén vagy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségben,
vagy pedig a Kopint Datorg Zrt.-ben viszünk folyamatosan tovább. Csak, hogy egyet például
kiemeljek, az e-fizetés rendszerét, amely lehetővé teszi azt, hogy a különböző
okmányirodákban lehessen majd elektronikusan is fizetni. Az ezzel kapcsolatos fejlesztés
elkészült, némi jogszabálybeli csiszolásra van még szükség, és az is gyakorlatilag be tud
indulni úgy, hogy azt tudom mondani, hogy a terv végrehajtása folyamatos. Időarányosan
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most úgy állunk, ahogy azt terveztük eddig az időpontig. Remélem, hogy a jövőben ezt tudjuk
tartani, illetve még inkább föl tudunk majd gyorsulni.

A szélessávú infrastruktúra-fejlesztési koncepciónál hogyan néz ki majd a
vállalkozások bevonása? Ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy egy olyan koncepciót
fogadtunk el, ahol az állam nem önmagában kívánja ezt megoldani, hanem a vállalkozások
bevonásával. Ráadásul ezen vállalkozások bevonását különböző földrajzi területekre
szétosztva képzeli majd el. Az ezzel kapcsolatos pályázatok hamarosan megjelennek, és itt a
részletek ismertetésénél átadnám a szót Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár
asszonynak.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Köszönöm szépen. A két kérdésre a választ össze fogom vonni, mert
szerintem az lesz a legpraktikusabb, tehát erre a kérdésre, hogy hogyan néz ki ez a szélessávú
program, ami az idén elindulna, meg a digitális közmű kérdésére, mert szerintem ezek
összefüggenek.

Kezdeném inkább a digitális közművel, és úgy mennék visszafelé. A digitális közmű
úgy megszűnt, tehát az a fajta program úgy elsüllyedt, azzal mi már nem dolgozunk, nem is
dolgoztunk egyébként, tehát amikor átvettük, utána már praktikusan egy új koncepcióra
próbáltuk az egészet felfűzni, ami a széles sáv jövőjét illeti. Ehelyett van gyakorlatilag ez a
szélessáv-koncepció, amit az államtitkár úr említett, és ami széles társadalmi vitán ment
keresztül. Ennek nagyon egyszerű a lényege. Az a lényege, hogy megnéztük, hol vannak a
szűk keresztmetszetek, és a szűk keresztmetszetekben hol van az, ahol az államnak
beavatkozási pontjai és felelősségei vannak, és hol van az, ahol a piac tudja mindazt
megoldani, ami eljuttat minket a teljes körű lefedettséghez és a minőséghez is. Ez alapján
készült ez a program, aminek az egyik eleme az az európai uniós projekt - egy GOP-os
projekt -, amit idén szeretnénk elindítani. Ez nem szól másról, mint arról, hogy azt a
körzethálóprogramot, ami egy szűk keresztmetszet jelen pillanatban az elmaradt térségek
vonatkozásában, mert nincs kiépülve, azt meg lehessen ennek az uniós programnak a
keretében csinálni, vállalkozásokkal közösen. Ez átlagban 50-50 százalékos projekt lesz - van,
ahol nem, van, ahol több egy picivel, és van, ahol 70, térségtől függően -, és erre ez az
elképzelésünk. Ha ez megoldódik, akkor egy nagyot léptünk, mert akkor a legszűkebb
keresztmetszetet megoldottuk az elmaradt térségekben.

A másik fele pedig az a rész, amiről - gondolom - majd fog beszélni Vályi-Nagy
Vilmos kollégám, ami az állam a saját kiszolgálásában jelenik meg, bizonyos
hálózatkonszolidációs módon, és a két program majd egy ponton összeér. Tehát körülbelül
így néz ki ennek a scope-ja.

A harmadik pedig a piac, amit azokkal a rendelkezésre álló frekvenciákkal próbálunk
megoldani, illetve oldunk meg, amelyeket most értékesíteni fogunk, és ezek a frekvenciák
fogják adni azt, hogy mobil vonatkozásában szintén az elmaradt térségekbe - mert itt egy
feltételrendszer is lesz egyúttal majd nyilvánvalóan - menjenek a szolgáltatók, és tudják adni
kellő minőségben a szélessávú szolgáltatást. Körülbelül ez a szélessávú program, és ez az,
ami így, egy egységben helyettesíti azt a bizonyos digitális közmű fogalmat, amire emlékszik.

A második kérdés, amire még azt gondoltam, hogy válaszolnék, az e-Magyarország
pontok és a közösségi terek kérdése. Úgy néz ki jelen pillanatban, hogy az e-Magyarország
pontok éppen vegetációjukban vannak, de csak azért vannak vegetációjukban és minimális
költségen, mert hálózat vonatkozásában értékesek, tehát egy értékes hálózat alakult ki,
legalábbis ami a mentorokat illeti, mindenképpen. Infrastrukturális oldalon majd kell
harmonizáció a közhálóval, de ezt szintén Vályi kollégám elmondja. Ha ez megvan, akkor
utána tudjuk azt megmondani, hogy mi lesz az a közösségitér-program, amely már sokkal
tágabb körű lesz, de erre fog épülni. Ez azt fogja adni, hogy azt a bizonyos 4 millió embert,
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aki digitálisan le van szakadva, valahogy a közösségitér-program útján bevonjuk a
vérkeringésbe.

Ami pedig a digitális írástudás fejlesztését illeti - ami a harmadik kérdése volt -, azt
pedig megválaszolja a kolléganőm.

NÉMETH MÓNIKA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A digitális
írástudás és a motivációs programjainknak három nagy eleme lesz. Az egyik azon alapul,
hogy az eddigiekben a képzések nagyon egysíkúak, és nagyon tömegrendszerű képzések
voltak, azonkívül eléggé komplexek voltak, és azt láttuk, hogy tulajdonképpen az eredménye
nehezen volt mérhető. Az elmúlt időszakban gyártípusú képzések voltak, nehezen mérhető

egy tulajdonképpen viszonylag gyenge monitoringrendszerrel. Úgy gondolkozunk, hogy a
lakosság különböző rétegeinek életkorából és egyéb állapotából adódóan egészen más típusú
képzésekre van szükség, magyarul sokkal cizelláltabb, kisebb népességcsoportokra és egyéni
vagy településszintű problémákra kitalált képzési moduljaink lesznek, időben is lerövidítve,
és az egyedi igényekhez igazítva.

Ebből fakadóan be fogjuk vonni a piacot, és be fogjuk vonni azokat a helyi
alapítványokat, szervezeteket, amelyek ezeknek a tudásoknak a birtokában vannak. Magyarul
cizelláljuk, közelebb visszük a néphez, az emberekhez, és amit nagyon fontosnak tartok, az
oktatás-képzés kell, de van a 4 millió embernek egy olyan csoportja - hogy pontosan
mekkora, azt nem tudjuk ma megmondani -, akiket oktatás-képzéssel soha nem fogjuk elérni,
hiszen nem fog beülni az iskolapadba, még akkor sem, ha azt elvisszük egészen a házához, a
településéhez közel. Ezekhez az emberekhez egészen máshogyan kell közelíteni, őket úgy
lehet bevonni az információs társadalomba, hogy tulajdonképpen az ő aktív beavatkozásuk
nélkül váljanak az információs társadalmi szolgáltatások használóivá. Mit jelent ez? Ez jelenti
például az infokommunikáció kiterjesztését, támogatását, jelenti az innovációösztönzést,
jelenti az idős embereknek a szolgáltatásfejlesztéseket, azon szolgáltatásokét, amelyek
tulajdonképpen az ő egészségét, aktív társadalomban maradását, biztonságát szolgálják
anélkül, hogy neki ehhez mondjuk egy PC-használóvá kelljen válnia.

Úgyhogy több elemből táplálkozunk, ezeket az elemeket dolgozzuk ki, hangoljuk
össze, és ami fontos dolog, hogy mindezt szeretnénk a piaci vállalkozások bevonásával és a
helyi alapítványok és helyi szervezetek bevonásával tenni, hiszen itt mindenkinek a tudására
szükség lesz. Igazi értéket akkor fogunk teremteni, hogyha maga az az ember, akit be akarunk
vonni az információs társadalomba, ennek a folyamatnak a része, és nem készen kap valamit,
hanem ő is elmondhatja, hogy mit szeretne. Magyarul workshopok, versenyek, helyi játékok,
képzés és a szolgáltatás fejlesztése, ezekből az elemekből fog összeállni az a közösségitér-
koncepciós üzleti modell, amin jelen pillanatban dolgozunk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Az államtitkár úr jelezte, hogy még szeretne szólni.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, egy
egymondatos kiegészítés, mielőtt még a helyettes államtitkár úr is szóhoz jut. Ez pedig az,
hogy itt most szóba kerültek az e-Magyarország pontok, emellett vannak e-magyar pontok is,
amelyek a határon túli magyarság internethozzáférését vannak, voltak hivatottak biztosítani.
Ezeknek szintén folyik az újragondolása, és pont holnap lesz majd a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban egy ezzel kapcsolatos egyeztetés, egyébként a határon túli magyar
szervezetek bevonásával, hiszen ők azok, akik ezt leginkább a saját bőrükön tapasztalták,
hogy hogyan működik vagy nem működik ez a rendszer, mit kellene ezen jobbá és
hatékonyabbá tenni a jövőben.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönjük, és Vályi-Nagy Vilmosnak megadom a szót.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Pár gondolatot a hálózatkonszolidációról beszélnék. Nemcsak közháló és Sulinet van, hanem
számos olyan hálózat, ami részben vagy egészben állami tulajdonban van, esetleg az állam a
piacról vesz igénybe hálózati szolgáltatást. Összességében ez a hálózatkonszolidációs
folyamat azért indult el, hogy az állam ezzel kapcsolatos kiadásait minimalizáljuk, illetve a
felhasználók részére nyújtott sávszélességet maximalizáljuk. Ez a folyamat párhuzamosan
kell hogy megvalósuljon. Az elmúlt évek árváltozásait a közigazgatási vagy állami
szerződések nem követték. Volt egy jelentős árcsökkenés a piacon, ezzel párhuzamosan
megtöbbszöröződtek a sávszélességek, amelyeket a felhasználók használhatnak, ez a
közigazgatásban valahogy nem tudott megjelenni.

Éppen ezért gondoltuk azt, hogy meg kell kezdeni a konszolidációt. Várhatóan ennek
az első szakasza ez év végével fog lezárulni, amikortól kezdve az a fajta kiszolgáltatottság,
ami állami téren az elmúlt években, évtizedben megvolt, megszűnik, az állam saját maga
akarja kiszolgálni a gerinchálózat vonatkozásában a szervezeteit. Ennek a folyamatnak zajlik
most az előkészítése, illetve lebonyolítása, ehhez kapcsolódóan pedig a ráhordó hálózati
szolgáltatásokat is igyekszünk úgy beszerezni, hogy a lehető legolcsóbban és legjobb
feltételekkel kapják meg ezt az állami szervezetek.

Összesen 19 hálózat konszolidálásáról van szó, ebben a hálózati csomagban benne van
a közháló, amelynek a Sulinet-szolgáltatás is része. Úgy gondoljuk, hogy ennek a
szerződésnek, ami szintén év végével jár le, és az előző években azonos feltétellel működött,
át kell alakulnia. Ennek keretében itt is szeretnénk bővíteni azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket ez a szerződés nyújt. A közhálóra vonatkozó szerződés minimális szinten nyújt
szolgáltatást - nagyon alacsony sávszélességet viszonylag drágán -, elsősorban általános és
középiskolák részére.

Az árakkal kapcsolatosan, csak rövid tájékoztatásképpen: nagyjából 15-100 ezer forint
között vannak azok az árak, amelyekkel 1-4 megát kapnak az intézmények, ami messze-
messze túlhaladta a kor realitásait. Úgyhogy itt mindenképpen változások várhatók január 1-
jétől.

Köszönöm.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Azt az információt kaptam, hogy a
miniszterelnök úr 16.20-16.25 között a parlamentben felszólal, ezért a kormánypárti
képviselőknek valószínűleg el kell hagynia majd a bizottsági ülést. Ezért az utolsó kört - nem
tudom, erre van-e reagálás vagy nincs - azért megnyitnám, de biztos, ami biztos, mert még
vannak kérdések, illetve vélemények. Tehát mindenkit arra szeretnék kérni, hogy röviden
fogalmazza meg a kérdését, és természetesen a bizottság ülése után van lehetőség arra - hiszen
ez egy albizottság, tehát azon képviselők vannak jelen, akik érdeklődnek a témakör iránt -,
hogyha van lehetősége a helyettes államtitkároknak, illetve főosztályvezető asszonynak, hogy
itt maradnak, akkor még természetesen lehet folytatni a kötetlen beszélgetést.

Tehát az utolsó körben elsőként Román István kért szót.

További kérdések, vélemények

ROMÁN ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök
Úr! Az államtitkári tájékoztatóban elhangzott, hogy a közeljövőben lehetőség lesz egy
negyedik mobilszolgáltató megjelenésére. A kérdésem arra vonatkozna, hogy egy negyedik
mobilszolgáltató megjelenése esetén milyen változások várhatók a piacon, és hogy tovább
szűkítsem a kérdést, nem arra gondolok, hogy egy negyedik versenytárs megjelenése tovább
fokozza azokat a jelenségeket, amelyeknek a tanúi lehettünk, hogy egymást jelentgetik fel a
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reklámjaik miatt a mobilszolgáltatók, hanem kifejezetten a fogyasztók szempontjából
érdekelne, hogy egy új szereplő piacra lépésével mi várható a fogyasztók tekintetében. Milyen
sejtéseik, elképzeléseik vannak ezzel kapcsolatban?

ELNÖK: Köszönöm. Schön Péter, Jobbik!

SCHÖN PÉTER (Jobbik): Államtitkár úr említette az informatikai rendszerek
tekintetében, hogy a nyílt forráskódú rendszerek bevezetésére indítottak egy próbaprojektet.
Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy kicsit részletesebben elmondaná-e államtitkár
úr, hogy milyen területen, van-e esetleg előzetes tapasztalat ezzel, és mi várható a nyílt
forráskódú rendszerek államigazgatási használatát tekintve.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Seszták Miklós!

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Én is kérdeznék egyet. Az államtitkár úr említette,
így mindannyian tudjuk, hogy az EU-elnökség ideje alatt a távközlési formáció elnöki tisztét
is államtitkár úr tölti be. Érdekelne engem - és gondolom, az albizottság tagjait is -, hogy mit
értünk el az elmúlt félévben, mit tudtunk hozzátenni Európa versenyképességéhez.

Ha erről pár mondatot mondana, köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én pedig csatlakoznék Schön Péter képviselőtársam
kérdéséhez, ugyanúgy az open source-szal kapcsolatosan, méghozzá, hogy ez borzasztó nagy
előrelépés lenne, ha a korábban használt zárt dokumentumformátumokhoz képest nyílt
dokumentumformátumokat tudnánk használni, meg nyílt forráskódokat. A kérdésem az lenne,
hogy a fiatal vállalkozásokat hogyan lehet képbe hozni. Azért Magyarországon az elmúlt
20 évben inkább ilyen informatikai nagy mamutok, nemzetközi cégek ténykedéséről lehetett
hallani. Ugye, az államtitkárság tárgyalt az elmúlt időszakban is különböző
szerződésmódosításokkal kapcsolatosan ezekkel az óriásokkal. De a fiatal magyar
tehetségekkel, a fiatal vállalkozókkal, a kis- és középvállalkozásokkal, amelyek
szoftverfejlesztéssel meg nyílt forráskódú témákkal foglalkoznak, azokkal igazából nem
tudom, tud-e foglalkozni az államtitkárság, az állam. Őket esetleg hogyan lehetne pozícióba
hozni, hiszen azért Neumann János országában élünk, valahol informatikai nagyhatalom
vagyunk, viszont hogyha ezek a fiatal, talán végzős egyetemisták, a műszaki egyetemről
kikerülő fiatalok elkerülnek, vagy a tudásukat inkább nagy cégek szipkázzák el, akkor ki
csinál majd nekik kedvet ahhoz, hogy saját vállalkozásokat nyissanak, és az informatika
világában próbáljanak, akár az open source világában megvetni a lábukat?

Nekem ez lett volna a kérdésem, és ezzel be is zárom ezt a kört, és az államtitkár úr
vagy a helyettes államtitkárok válaszai után még egy utolsó reagálásra adok lehetőséget, ha
van ilyen.

Köszönöm szépen.

Válaszadás

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm az újabb kérdéseket. Megkezdem én a válaszadást,
szerintem mindhárom kérdéskört érinteni fogom, és a helyettes államtitkárokat arra kérem,
hogy ha valamit kifelejtenék, akkor nyugodtan a hozzászólásom végén egészítsenek ki.

Nos, ami a negyedik vagy egy új magyarországi mobilszolgáltató esetleges
megjelenését illeti, ezt majd a piacnak kell eldönteni, hogy ez megtörténik-e a jövőben, avagy
sem. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy mind politikailag, mind pedig szakmailag csupán
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az a védhető megoldás, hogyha egy negyedik mobilszolgáltató megjelenésének a lehetőségét
ebben a pályázati kiírásban lehetővé tesszük, és utána majd kiderül, hogy ez létrejön-e, van-e
erre ilyen szintű kereslet vagy nincs.

Hogyha adott esetben a piac úgy dönt, hogy megjelenik egy negyedik mobilszolgáltató
Magyarországon, akkor az a fogyasztók szempontjából nyilvánvalóan azért lehet izgalmas
dolog, mert akkor az valamilyenfajta újabb árversenyt fog kialakítani. Emlékszünk, amikor a
harmadik mobilszolgáltató megjelent Magyarországon, azért akkor is az árverseny jobban
fölpörgött, tehát a szolgáltatók versenyezni fognak azért, hogy az ügyfelek, a polgárok kegyeit
elnyerjék. Ezért nyilvánvalóan minél nagyobb szolgáltatást fognak kínálni egyre alacsonyabb
áron, tehát ez lehet a polgárok, a fogyasztók szempontjából kedvező előrelépés. A magam
részéről azért tartom tényleg nagyon fontosnak azt, hogy megszületett a 900 megahertzes
frekvenciával kapcsolatban ez a döntés, mert ez tényleg egy olyan szituáció lehet, amelynek
mindenki a győztesévé tud válni. Egyrészt az állampolgárok az említett okok miatt, merthogy
versenyezni fognak a mobilszolgáltatók, a mobilszolgáltatók szintén nyertesei tudnak lenni
ennek a szituációnak, hiszen a kapacitásukat tudják majd bővíteni, és az állam szintén
nyertese tud lenni ennek, hiszen a frekvenciák értékesítésével bevételhez tud jutni. Mindig azt
mondtuk, hogy a frekvencia egy nemzeti érték, és ez a nemzeti érték nem maradhat parlagon,
hanem mindenképpen jó, hogyha ezt értékesítjük, csak hát ezt nagyon megfontoltan és korrekt
politikai és szakmai keretek között kell tenni.

A nyílt forráskódokkal kapcsolatos kérdésre azt tudom mondani, hogy valóban több
helyen beindultak pilotprogramok, ilyen hely például a NAV, ilyen hely az MFB, ilyen hely
az NKH, és ilyen hely egyébként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs
államtitkársága maga, ahol szintén nyilvánvalóan példát kell mutatnunk, és folyamatban van
egy átállás. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkárságán belül
létrejött egy munkacsoport, amely kimondottan ezzel az open source-dologgal foglalkozik, és
minden olyan szervezettől, amely pilotprogramot beindított, behívtunk egy tagot ebbe a
munkacsoportba, pont azért, hogy a tapasztalatokat meg lehessen osztani ebben a szakmai
körben, és ezt nyilván értékelni fogjuk. Ha tehetném, hogy egy ilyen hivatalos bizottsági
ülésen jegyzőkönyvön kívül mondjak, valamit akkor jegyzőkönyvön kívül tenném.

ELNÖK: Megteheti.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem, ez
igazából csak egyfajta drift volt. A tapasztalat az, hogy az átállás azért nem a legkönnyebb.
Tehát elsősorban a dolgozók részéről az tapasztalható, hogy miért kell most ezt csinálni, miért
kell erre átállni, de ahol ezt az első áttörést sikerül megtenni, utána ott az volt tapasztalható,
hogy hozzászoktak, megszeretik, alkalmazzák, de mint minden új dolog, mint minden nagy
váltás egy rendszeren belül, azért az elején ez is nehézségekbe, humánerőforrás-ügyi
nehézségekbe ütközik. De nyilvánvaló, hogy itt majd a jövőben egy összehangolt képzéssel és
felkészítéssel ezen majd át kell tudnunk lendülni, tehát nyilván ilyen típusú nehézségek
vannak, ezekkel egyébként kalkuláltunk.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségével kapcsolatos feladatok. A mi
szakpolitikai területünkön két olyan nagy törvényhozási dosszié van, amivel foglalkozunk. Az
egyik az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség működésének a
megreformálása, gondolok itt elsősorban ennek az ügynökségnek a mandátumára, ennek a
mandátumnak a meghosszabbítása, ami - jelentem - a magyar elnökség alatt sikerrel
megtörtént, merthogy sikerült a politikai konszenzust létrehozni az országok között. Ennek az
egyébként nagyon fontos ügynökségnek a jövője teljesen bizonytalan és tisztázatlan volt,
hiszen a korábbi mandátuma lejárt, és nem lehetett tudni, hogy folytatódik-e vagy sem. A
magyar elnökség alatt 18 hónappal sikerült meghosszabbítani ennek az ügynökségnek a
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mandátumát. Itt a jövőben fontos feladat lesz még ennek az ügynökségnek a hatásköri
dolgaival kapcsolatos feladatok megoldása, valamint a költségvetése szintén, de ez
valószínűleg már a lengyel elnökségre fog maradni.

A másik fontos témakörünk a rádióspektrum-politikai program, ami igazából nem
más, mint az Európai Unió frekvenciastratégiája. Az, hogy megállapodás legyen azokban a fő

kérdésekben, amelyek lehetővé teszik azt, hogy oda is eljusson a szélessávú technológia, ahol
jelen pillanatban nem található meg. Itt tanácsi következtetéseket tudtunk elfogadni a
távközlési miniszterek május 27-ei tanácsülésén. Azt kell látni erről a dossziéról, hogy ez egy
nagyon fajsúlyos, nagyon komplikált, nagyon összetett dosszié, de ebben is jelentős lépéseket
tudtunk tenni, és komoly előrehaladást értünk el a magyar elnökség alatt. Egyébként volt egy
nagyszabású rendezvényünk itt Magyarországon, amellett, hogy persze nemzetközi színtéren
is jelen voltunk. Az Európai Unió távközlési minisztereit láttuk vendégül Balatonfüreden egy
kétnapos, elsősorban a kritikus informatikai infrastruktúrák védelmével kapcsolatos
konferencián, ahol mindegyik európai ország képviseltette magát.

Nos, röviden ennyi, ha van kiegészítés, akkor kérem, tegyék meg.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. A nyílt forráskódhoz lenne még néhány gondolat. Az első, hogy a magyar
vállalkozásokat hogyan tudjuk támogatni. Elsősorban úgy, hogy olyan termékeket
preferálunk, amelyeket magyar cégek is előállíthatnak, forgalmazhatnak, supportálhatnak, az
összes nyílt forráskódú termék ilyen, még azok is, amelyek külföldön készültek, hiszen a
hozzáadott érték a nyílt forráskód esetében bármi lehet, és itt számunkra nagyon fontos, hogy
a support minél erősebb legyen magyarországi oldalról. Erre fel is kértük az iparágat, hogy
próbáljanak olyan klasztereket létrehozni, amelyen keresztül folyamatos, 24 órás szolgáltatást
tudnak nyújtani.

A nyílt forráskód másik fontos kérdése az oktatás. Az oktatásban elvileg
egyeduralkodó volt a Microsoft, amely gyakorlatilag egyedüli szállítóként állami pénzből
oktatta a saját termékeit mindenhol. Itt is jelentős változás áll be idén ősztől, ezt most már
múlt időben mondhatom, egyrészt azért, mert tovább tudtuk szűkíteni a Microsoft-termékek
és szolgáltatások körét, illetve árát ezen a téren, másrészt pedig idén ősztől nyílt forráskódú
termékeket ingyenesen igényelhetnek majd az iskolák, illetve a bevezetést támogatni fogja a
kormány. Ez a lehetőség körülbelül egy hónap múlva áll majd rendelkezésre az érintett
intézményi kör részére. Azt hiszem, ez történelmi fordulópont ebben a kérdésben, és ehhez
kapcsolódik az is, hogy a mi átállással kapcsolatos tapasztalatunk - most a személyes
tapasztalatomat fogom mondani - az volt, hogy nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan meg
lehet tanulni a nyílt forráskódú termék használatát. Ahhoz tudnám hasonlítani, mintha az
Office 2003-ról 2007-re váltanék, azzal a különbséggel, hogy itt gyakorlatilag minimális
különbség van a 2003-as verziójú Office és a nyílt forráskód között. Nincs 3-4 évente
elsősorban marketingszempontból lecserélt termék és felület azért, hogy újra taníttassuk a
felhasználóval a felületet, hogy el lehessen mondani, miért van szükség az új termékre. A
nyílt forráskódú termékeknél nincs ilyen óriási változás, ha esetleg szükség van fejlesztésre,
akkor azt villámgyorsan beépítik, egyébként pedig nem cserélik le a felületet háromévente.

A használat kapcsán a legfontosabb dolog az, hogy legyen használatban egy egységes
ODF-szabvány a közigazgatásban, illetve az országban. Ez azért fontos, mert e nélkül hiába
szeretnénk nyílt forráskódú terméket használni, folyamatos kompatibilitási problémába
ütközünk, mint ahogy ütköztünk is, és azt a megoldást találtuk, hogy egyrészt kötelezővé
tesszük a nyílt forráskód kapcsán az ODF-szabvány használatát mindenhol. Ehhez
kapcsolódóan egy kormányhatározatot készítünk elő, illetve felmértük a legnagyobb
közigazgatási szervek ezzel kapcsolatos véleményét. Mindenki támogatta ezt a célt, mindenki
egyetértett azzal, hogy szabványosítsunk. A szabvány előkészítése már zajlik, reményeink



- 17 -

szerint a nyáron elfogadásra kerül ennek a szabványnak a kötelező előírása, azt követően
pedig lépcsőzetesen fogjuk a közigazgatásban is bevezetni az ezen szabvány szerinti nyílt
forráskódú termékeket.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés,
reagálás, vélemény az elhangzottakra. (Nincs jelzés.) Ha jól látom, nincs. Akkor
megköszönöm államtitkár úrnak, Vasváriné Menyhárt Éva helyettes államtitkár asszonynak,
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár úrnak, illetve Németh Mónika főosztályvezető
asszonynak, hogy idefáradt, és beszámolt az elmúlt egy év infokommunikáció világában
legalábbis kormányzati részről zajló eseményekről. Sok sikert kívánok a következő egy
évhez, illetve a következő három évhez. Bízunk benne, hogy a 2011-es költségvetés már
ténylegesen a miénk lesz, és sok-sok látványos esemény fogja tarkítani az önök munkáját.

Arra kérem államtitkár urat, hogy minden egyes eseményről, nagyobb
megmozdulásról az albizottság tagjait értesítse - mint ahogy eddig is tette - e-mailen, hogy mi
is szerves része lehessünk ennek a világnak, amit önök építenek, illetve nyilvánvalóan
kialakítanak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ezzel az első napirendi pontot le is zárom.
Nyugodtan maradjanak, hogyha még van kedvük, egy rövid napirendi pont van hátra, az
egyebek.

Egyebek

Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy meghívott minket az IVSZ távközlési tagozata
egy külsős bizottsági ülésre, illetve a Kopint Datorg, ahol most némi változást történt, de egy
meghívással fordultak hozzánk, illetve két nemzetközi cég K+F részlege is várna minket
szeretettel. Bíztatom az albizottság tagjait, hogy küldjék az ötleteiket, és akkor a következő

egy hónapban még szeretnénk egy ilyen kihelyezett bizottsági ülést tartani. Úgyhogy ha van
erre ötlet, akkor azokat várjuk, egyébként az MSZP már eljuttatta, tehát a Jobbiktól, a KDNP-
től és a Fidesztől még várom a javaslatokat.

Van-e más az egyebekben? (Nincs jelzés.) Nincs, nagyon szépen köszönöm, lezárom
az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 20 perc)

Koszorús László
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


