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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 20 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit szeretettel köszöntök az informatikai és távközlési albizottság ülésén. Először is 
meg szeretném köszönni az érdeklődőknek, a civil szervezeteknek, a különböző szakmai 
érdekképviseleti szervezeteknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, külön köszöntöm a sajtó 
képviselőit.  

Megállapítom, hogy az albizottság határozatképes. A napirendi pontokat kiküldtük 
képviselőtársainknak levélben, illetve e-mailben is. Mielőtt megszavaznánk a napirendet, egy 
napirend-változtatásra tennék javaslatot, és engedjék meg, hogy kicsit személyes legyek. Az 
elmúlt két héten többször próbáltuk utolérni Fekete Gábor urat, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkárát, és sajnos úgy 
láttuk, azt tapasztaltam, hogy helyettes államtitkár úr négy napon keresztül az albizottságot – 
lényegében szakmai bizottságot, hiszen a parlament bizottságai közül talán mi vagyunk azok, 
akik kifejezetten próbálunk odafigyelni az infokommunikáció világára – nem méltatta arra, 
hogy visszahívja. Így hát sajnos el kellett jutnom a KIM közigazgatási államtitkárához, akit 
kértem arra, hogy Fekete Gábor helyettes államtitkár, ha tud, és bokros teendői között van 
ideje, hívjon már vissza. Ez sajnos kicsivel később következett be, így hát nem tud ma jelen 
lenni, viszont az albizottság mint szakmai bizottság munkája – úgy gondolom – kifejezetten 
megérdemli, hogy a területtel foglalkozó helyettes államtitkár jelen legyen, és egyébként 
beszámoljon az e-közigazgatással kapcsolatos elmúlt másféléves munkájáról. Így hát úgy 
gondolom, hogy mivel nagyon fontos ez a napirendi pont, ezért térjünk vissza erre 
mindenféleképpen, de ebben a formában a helyettes államtitkár úr helyetteseit most az 
albizottság, a szakmai bizottság nem kívánja meghallgatni. Úgyhogy ezt a napirendi pontot 
törölném.  

Van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele a bizottságon belül? (Jelzésre.) Baja 
Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): A törléssel a jelen körülmények között egyetértek, mert 

szakpolitikai kérdéseket kellene tárgyalnunk, és ugyanakkor szeretném javasolni elnök úrnak, 
hogy az elhalasztás ne legyen nagyon hosszú idejű, hiszen a Ket. végrehajtási utasításai 
nagyon jelentősen befolyásolják a területet. Itt egy új Ket. született, ennek a vitájába – mivel a 
napirendi pontot levesszük – nem akarnék belemenni, de az viszont kétségtelen, hogy a 
területen a Ket. végrehajtását, ahol április 1-jei határidő van, nagyon sokan várják és 
figyelnék. Megítélésem szerint indokolt tehát, hogy az albizottság esetleg akkor sűrűbben 
vagy kiemelt alkalommal a Ket. bevezetésével mindenképpen foglalkozzon, mert ez nagyon 
komoly szabályozás, sokfajta részterület van, sokfajta vita körvonalazódik, ezért az a 
javaslatom, hogy a kérdéskörrel minél hamarabb foglalkozzunk. Egyébként egyetértek azzal, 
hogy addig vegyük le a napirendről.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor a napirendről szavazunk, ha elfogadják 

képviselőtársaim mint a szakmai bizottság tagjai, akkor két napirendi pontra szűkülne a mai 
meghallgatásunk. Az első lenne így a tájékoztató a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 
működéséről, itt Kalmár István elnök urat kérnénk majd egy rövid beszámolóra és egy-két 
kérdés megválaszolására, illetve a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás társadalmi 
vitájának kezdeményezésével kapcsolatban alelnök urat, államtitkár urat szeretném majd 
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kérni mint előterjesztőt, hogy tájékoztasson minket, illetve egy javaslat elfogadására kerülne 
sor.  

Úgyhogy megköszönöm Fekete Gábor helyetteseinek, hogy idefáradtak, és bízom 
benne, hogy a következő alkalommal az e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkár úr 
megjelenik a bizottság ülésén, és méltatja erre az Országgyűlés szakmai bizottságát, ha már a 
szektort mi képviseljük – illetve önök az államigazgatás területén –, hogy tiszteletét teszi.  

Tehát a napirendről szavazunk. Aki így egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú, tehát önöknek tisztelettel köszönöm, hogy 
idefáradtak. (A KIM munkatársai elhagyják az üléstermet.) 

Tájékoztató a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működéséről  

Rátérünk az első napirendi pontunkra. Kérem Kalmár István elnök urat, foglaljon 
helyet az előadói asztalnál.  

Köszönöm szépen. Kaptunk önöktől anyagokat, ezeket külön köszönjük, és mi is 
próbáltunk természetesen készülni. Az infokommunikáció világának egy nagyon fontos 
szervéről van szó, úgyhogy át is adom a szót elnök úrnak. A bizottsági ülést legkésőbb egy 
óra múlva be kell fejeznünk, úgyhogy arra tennék javaslatot, hogy ha elnök úr úgy 20-25 
percben tájékoztatna minket, azt megköszönnénk, utána egy-két kérdést föltennénk, és 
körülbelül egy óra múlva – sajnos a hétfői napunk eléggé terhelt – be tudnánk fejezni. 
Természetesen mód és lehetőség nyílik a jövőben arra, hogy folyamatos párbeszédet tudjunk 
kialakítani önökkel, illetve a képviselőtársaink a szakmai bizottság részéről állnak 
rendelkezésre.  

Elnök úr, parancsoljon!  

Kalmár István elnök (NHIT) szóbeli kiegészítése 

KALMÁR ISTVÁN elnök (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Minden kedves Érdeklődő! Azzal kezdeném, 
hogy miért is vagyunk itt. A 2011. évi CVII. törvény 121. § (10) bekezdése szerint nekünk az 
Országgyűlés illetékes bizottsága előtt be kell számolnunk. Ezt az NHIT minden évben 
megtette, most is ez az alapja a mi ittlétünknek. Megtiszteltetés, hogy ebben az épületben 
beszélhetünk azokról a dolgokról, amelyeket az elmúlt évben végeztünk, és köszönjük szépen 
még egyszer a meghívást.  

Ha megengedik, akkor a legvégén egy abszolút friss beszámolóanyagot is át fogunk 
önöknek adni, annak az a jelentősége, hogy minden olyan kérdést, amit most igyekszem 
gyorsan átfutni, kicsit részletesebben tartalmaz. Azt azonban megígérhetem, hogy ha bármely 
részkérdésben további érdeklődés van az önök részéről, akkor azokat át fogjuk nyújtani, azt a 
komplett munkát akár, amit végeztünk ezeken a területeken.  

Talán egy kis történelemmel kezdeném, melynek az egyik legfőbb célja az, hogy 
nyomatékosan mindenkinek, aki valamikor NHIT-tagként vagy elnökként részt vett az 
elődeim munkájában, azt megköszönjem. Igazán olyan szakmai szervezet volt ez, amelyik 
megítélésem szerint kivételes, és amely minden korban nagyon komoly munkát végzett. 
Különös tekintettel kell az 1996. évre gondolni, amikor megalakult az akkori NHIT. 
Végeredményben a távközlés mellett az informatikát is olyan döntő jelentőségűnek tekintette 
immár, hogy egy ilyen bizottságot hozott létre, amely tulajdonképpen – ha úgy szabad 
fogalmaznom – nem annyira operatív módon, de inkább tudományos módon megközelítve a 
mindenkori magyar kormánynak segítséget nyújtott. Eredetileg is a médiatörvény hozott 
bennünket létre, aztán később a hírközlési törvénybe került át a szabályozásunk, majd azt 
követően – nem olyan régen – újra a médiatörvény volt az, amelyik a mostani helyzetünket 
szabályozta. 



- 7 - 

Ahogyan az imént mondtam, eredetileg egy olyan testület volt, amelyik – mondjuk 
úgy – inkább teoretikus módon közelítette meg a kérdéseket és kevésbé gyakorlatiasan, 
azonban a legutolsó átalakulásunk óta, és azért is, mert az ország helyzete ilyenné tette, 
kénytelenek voltunk konkrét kérdésekkel foglalkozni, operatív szinten. Ez a testületen belül is 
– mondjuk, úgy – erős kérdéseket vetett fel, sőt voltak olyan kollégáink is, akik ezt nem is 
nagyon tudták támogatni szakmailag. Nem csak azért nem, mert ez a feladat egészen más, 
mint az elődeink feladata volt, és így ők azt a fajta tudományos munkát nem látták biztosítva a 
szervezetünkön belül, hanem azért is, mert igen gyorsan kellett reagálni, némelykor órák alatt. 
Hogyha valaki ismeri a közigazgatási államtitkári értekezletek viszonyrendszerét, az pontosan 
tudja, hogy hány perc – esetleg némelykor mínusz perc – jut arra, hogy egyes kérdésekre 
választ adjunk. Ez nem jelentette azonban azt, hogy nem testületként működnénk tovább. 
Igyekeztünk, akit lehetett, telefonon vagy más módon hirtelen elérni, és a feladatokra 
koncentráltan, az ő véleményével együtt megalkotni a véleményt. A legtöbb esetben ez 
sikerült is, és azokban az esetekben, amikor még erre sem volt idő, akkor bevallom – mint 
elnök –, én adtam ezekre a kérdésekre választ, fogalmaztam meg, hogy mi is a helyzet.  

Most annak ellenére, hogy átadjuk, ha megengedik nekem, néhány kiemeléssel élnék, 
hogy mivel is foglalkoztunk, hogy végül mégiscsak egy kép alakuljon ki az érdeklődők és a 
bizottság számára is. A történelemről már szót ejtettem, és az NHIT szakmaiságát nem a mi 
tisztünk megítélni. A visszajelzések alapján azt tudom mondani, hogy sokszor köszönték meg 
a munkánkat, illetve hatásaiban látszik, hogy elég komolyan vették a döntéshozók a mi 
véleményeinket. Mint mondtam, 2010 augusztusa óta van célirányosan átalakítva az NHIT, 
akkor először változott meg ebben a ciklusban a helyzet. Később aztán most, 2011-ben is 
átalakult, és végérvényesen 5-re szűkült az NHIT-tagok száma. Egyébként az eddigi tagokról 
és a ciklusokról egy rövid mellékletben megemlékezünk, ezt is át fogjuk önöknek adni.  

Most, ha megengedik, először az alapelveket mondom, és utána részletesen 
felsorolom, hogy miben körülbelül mi volt a véleményünk, hogy azért látható legyen. Az első, 
amit meg kell jegyeznem, hogy amikor a helyünkre kerültünk – ami egy átalakítási folyamat 
volt, és gyakorlatilag a múlt év végéig alakultunk át, és majdnem hogy véglegesedett most a 
helyzetünk –, akkor azt érzékeltük a beérkezett anyagok alapján, hogy – mondjuk úgy – 
informatikai stratégiai szempontból kevésbé átgondolt, inkább szakpolitikai célokat önállóan 
megvalósítani szándékozó projektek tömegével találtuk magunkat szemben. Ezek azonban 
kevéssé szolgálták volna ki azokat a feladatokat, amelyeket a mai magyar kormánynak a 
felgyorsult időben el kell végeznie. Egyetértek ugyanakkor azzal, hogy az egyes szakpolitikai 
célok nagyon fontosak, de talán a mi feladatunk – legalábbis a mi értelmezésünkben – az is, 
hogy a szakpolitikák egységesek legyenek, és egy komplett, nagy informatikai-szakmai-
politikai stratégia, koncepció mentén, tehát nem kizárólag ágazati szempontokat figyelembe 
véve legyen egy összetett stratégia, amelynek az egyes elemei valósulnak meg.  

Majd a felsorolásban – de lehet, hogy akkor rögtön oda is kanyarodok – az NHIT 
egyik legnagyobb feladata volt, hogy azokat az akcióterveket, amelyek valamilyen szintig el 
is jutottak már, felkérésre átnézzük, és ezeket próbáljuk meg ezen az előbb általam említett 
elv mellett végiggondolni, hogy mik azok a feladatok, amelyeket legfontosabbnak ítéltünk, és 
ennek mentén próbáltuk átalakítani – rövidítve mondom – az EKOP és az ÁROP operatív 
programokat.  

Néhány olyan kiemelt prioritást mondanék, amelyik ennek a gondolatnak a legfőbb 
eleme. Az egyik és legfontosabb talán az, hogy mi megpróbáltuk az egyes független, 
önmagukat építő rendszerekben azt is értékelni, hogy azok még most működnek. Ugyanis az 
egyes szakpolitikai rendszerek működőképességének a fenntartása az egyik legfontosabb 
feladata szerintem a mindenkori kormánynak. Mert az nem lehet, hogy mondjuk az adózási 
rendszerrel, a járulékbeszedéssel vagy mondjuk más szakrendszerekkel kapcsolatosan 
problémák adódnak, mondjuk egy nyugdíjrendszernek működnie kell ahhoz, hogy egy ország 
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normálisan működjön, mondjuk a társadalombiztosítási rendszernek működnie kell. Tehát ezt 
tekintettük egyik alapprioritásnak, hogy ezeknek a rendszereknek, az alaprendszereinknek, 
amelyeket elődeink vagy mi magunk építettünk ki és tartunk fenn, a működőképességét fenn 
tudjuk tartani, és ezek stabilan, jól működjenek.  

Az uniós forrásoknak – amelyek kicsit mentesítenék az ország egyébként is nehéz 
gazdasági helyzetét – ebbe az irányba fordítását alapfeladatnak tekintettük, igyekeztünk tehát 
ezeknek a rendszereknek a fenntartására átcsoportosítani azokat az elképzeléseket, amelyek 
bizonyos, általunk kevésbé megértett koncepciók mentén születtek, mint amilyen például a 
központi rendszer erős felturbózása. Azt gondoltuk – és ezt később majd látni fogják –, hogy 
az egy nagy rendszerben való gondolkodás ugyan elképzelhető bizonyos teoretikus módon, de 
a gyakorlatban valószínűleg ez nem sikerült volna, és talán az élet is ezt igazolja bizonyos 
területeken, hogy ezek a rendszerek így már nehezebben értelmezhetők, és nem is maradnak 
működőképesek.  

Most az általános kérdéseken átugrok, de ez benne lesz a dolgozatban, és rátérnék 
azokra a feladatokra, amelyeket kaptunk konkrétan, csak azért, hogy mégis valamilyen képe 
legyen a tisztelt érdeklődőknek, hogy mi miket végeztünk. Annyit jegyeznék még meg, hogy 
öttagú a tanács, és a tanácsot kiszolgálja egy nagyon szűk körű, néhány fős iroda, és van egy 
szakértői csapatunk, amelynek a maximális létszáma legfeljebb tíz fő, 5-10 fő között 
ingadozik. Tehát azt, amit önök most itt látni fognak, ennyien igyekeztünk végiggondolni, 
nyilván a minisztériumok és a megfelelő egyéb szervezetek információit is igyekeztünk 
figyelembe venni.  

Még annyit az előbbihez – kicsit kapkodok –, hogy a szakrendszerek fokozottabb 
támogatása mellett az ágazati fejlesztések kapjanak lényegesen nagyobb prioritást, ezt fogják 
olvasni, ezek szabályozása az elsődleges fejlesztéseket kell hogy kiszolgálja, tehát nem 
fordítva, s a többi, ezzel most nem fogom önöket untatni.  

Akkor megyek végig azokon a nagy feladatainkon, amelyeket a legfontosabbaknak 
gondolunk. Mint említettem, a legnagyobb tételszám az EKOP-ÁROP-átalakítás, ez egy 
olyan dolgozat, amelyben végeredményképpen egy javaslatunk született, és most valamilyen 
statisztikai adatokat is fel akartam olvasni, de egyelőre nem találom. (A papírjai között keres.) 
Tehát 82 darab EKOP és ÁROP projekt volt eredetileg, és ennek a teljes értéke majdnem 
83,6 milliárd volt. 23,3 milliárd az, amiről úgy gondoltuk, hogy nem alkalmas azokra a 
célokra, amiből csak kettőt említettem az imént; voltak olyanok, amelyeket elfogadtunk, és 
olyanok is, amelyeket természetesen nem. A teljes listából 29 darab majdnem 36,7 milliárd az 
ICT szempontjaiból is értékelve lett, és fontos megjegyezni, hogy ezeket is átsoroltuk. Tehát 
mindegyiknek kicsit át lett kódolva a jelene, ezeket látni fogják majd, hogyha bekérik azt az 
anyagot is, amit az előbb mutattunk, de menjünk akkor bele a részletekbe. 

Az első ilyen feladat tehát az EKOP átalakítása. A második a kormányzati háló volt, a 
régi értelemben, akik régebben ismernek engem, azok tudják, hogy a nemzeti hálózat 
koncepció kicsit átalakított verziója. Felkértek bennünket ennek a véleményezésére, ezzel 
kapcsolatban leírtuk, hogy mi egyetértünk azzal a nemzetihálózat-koncepcióval, amely azt 
jelenti ki, hogy a meglévő alapinfrastruktúra, amely alapvetően az MVM tulajdonában van, 
alkalmas arra, hogy a valamikori MATÁV-alaphálózatot helyettesítse. Ezzel kapcsolatos 
részleteket is olvashatnak az anyagban, hogy miket mondtunk még. 

A következő az iratkezelési rendszer. Önmagában az a cél, hogy a minisztériumok 
minél egységesebb informatikai támogatást kapjanak, az teljesen logikus érvelés, ugyanakkor 
ilyenkor azért meg kell vizsgálni, hogy mondjuk egy bűnüldözésben használatos rendszert 
vagy egy más területen használatos iratkezelési rendszert lehet-e egységesíteni ilyen 
területeken. A vélemény itt is hosszasan olvasható.  

A következő az elektronikus fizetési rendszer. A felkérés hozzánk nyilvánvalóan azért 
érkezett, mert az elektronikus fizetési rendszerrel kapcsolatos igény már nagyon-nagyon régen 
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felmerült, és ezen igény meghatározza a közigazgatás bizonyos területeit. Itt azért ez a 
bizonyos EFER rendszer – lehet mondani – bizonyos fokig eljutott, azonban megítélésem 
szerint komoly hiányosságai vannak, kérem, olvassák el, erről mit írtunk le.  

Az EKOP eljárásrendje. Az imént beszéltünk az elektronikus kormányzat operatív 
program 82 projektjéről, most itt nem szeretném ezen a fórumon is említeni, hogy egyébként 
mennyi jutott el a támogatási szerződéssel ez alatt a másfél év alatt, hát igen kevés. Itt 
eljárásrendi kérés azért fogalmazódott meg felénk, mert úgy látszik, maga a miniszterelnök úr, 
illetve két miniszter is kérte, hogy próbáljunk ilyen vázlatot leadni. Ezeket elküldtük, de 
semmiféle hatása egyébként nem lett. Vélelmezhető esetleg, hogy a 4/2011. számú 
kormányrendelet ezért született, de nem sokat gyorsított, ezek az uniós pályázatok ugyanúgy 
mennek, mint ahogy mentek előtte. Reméljük, hogy majd egyszer eljutunk odáig, hogy ez 
megvalósul. Ez a remény azért erős, mert mostanában született egy újabb ilyen 
kormányhatározat, amelyben immáron talán jó néhány akkori javaslatunkat, amit több évvel 
ezelőtt tettünk, megfogadtak, és talán ezáltal kicsit gyorsulni fog a procedúra. Nem lenne túl 
nagy baj egyébként, ha legalább az informatika – miután erre van kint pénz az Unióban – 
kicsit mentesítené a költségvetést. Bár hallom, hogy a múlt hét óta újra beszerzési stop van az 
informatikában és az informatika mellett, mint tudjuk, a bútorokra és a gépjárművekre. 
Legalábbis úgy érzem, mintha ez a három dolog egyensúlyú, egyenszilárd lenne, mondjuk az, 
hogy valaki például bútort vesz vagy számítógépet… Jó, ennyi. Tehát véleményt kértek 
tőlünk az EKOP-pályázatok kapcsán, új akcióterveket dolgoztunk ki, ez elhangzott. 

Az elektronikus ügyintézés szabályaival kapcsolatosan a korábbi túlszabályozottság 
megszüntetését gondoltuk, az információs önrendelkezési jog hatékonyabb érvényesítését, 
erre mindre adtunk – és most nem akarom mindet felsorolni – konkrét javaslatokat.  

Részt vettünk az Infotér – 2011 rendezvényén. Az elmúlt időszakokban – akik 
emlékeznek rá – általában hosszú táblázatok voltak, hogy az NHIT hol vett részt, mi ilyennel 
nem rendelkezünk, nem sok helyen tudtunk részt venni, rengeteg feladatunk volt. 

A kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó előterjesztést is megkaptuk, és itt a 
különös költségvetési tervezéssel való kapcsolatot hiányoltuk, majd ezt is lehet látni.  

Megkaptuk a MANDA-t; a kulturális javak digitalizálási koncepciójáról hosszú 
értékelést adtunk, és bizony rengeteg hiányosságot fedeztünk fel, és adtunk javaslatot ezeknek 
a hiányosságoknak az orvoslására.  

A negyedik mobilszolgáltatóval kapcsolatosan a nemzeti vagyonkezelő tett fel 
kérdéseket felénk, mi jónak látjuk azt az irányt, hogy létrejön egy ilyen infrastruktúrán egy 
ilyen összetett rendszer, kihasználván az MVM, a Magyar Posta lehetőségeit, illetve további 
versenyhelyzetet teremt ezen a piacon. Itt azonban felhívtuk a figyelmet, hogy minden 
esetben fontos, hogy melyik technológiát választják majd, ugyanis itt csak tényleg a negyedik 
generációs technológia képzelhető el, és az, hogy nyilvánvalóan az adatra kell koncentrálni, 
ma már a hang is adat. 

Véleményt kértek a mobilfizetéssel kapcsolatos előterjesztés kapcsán, olvasható a 
rövid kivonatunk.  

Az azonosítással kapcsolatosan: ez nagyon fontos terület volt, például milyen  
e-közigazgatási, e-ügyintézési modellmegvalósítást kell szolgálnunk, milyen különböző 
azonosítási helyek vannak, és így tovább, rengeteg kérdést javasoltunk és tettünk fel.  

Véleményeztük a NISZ-t kijelölő kormányrendeletet, magam a KÁT-on külön 
jegyzőkönyveztettem bizonyos értelemben a véleményemet, és maga az NHIT is véleményt 
alkotott. Azt gondoljuk, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató további szerepével 
kapcsolatosan nagyon érdekes elképzeléseket fogalmaztunk meg, egyelőre csak házon belül, 
de az akkori véleményünk olvasható lesz az önök számára.  

A központi gazdálkodási rendszerrel kapcsolatosan Naszvadi államtitkár úr kért 
véleményt tőlünk, ez nagyon fontos kérdés. Láttuk mindnyájan, megéltük az előző két 
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hasonló projekt életét, életciklusát, és mégis az mondom, hogy az államháztartási 
számlavezetés a mostani magyar kormány számára még fontosabb talán, mint az előző 
ciklusok miniszterelnökei vagy miniszterei számára, ugyanis ebben a kiélezett, feszült 
helyzetben nagyon fontos, hogy minden pillanatban az államháztartás helyzetéről konkrét, 
pontos tájékoztatást kapjanak. Ezt mi jeleztük, hogy úgy gondoljuk, éppen ezért, miután ez 
ilyen fontosságú, és szinte nemzetbiztonsági kérdésnek tekintem, ezért minden erőt meg 
kellene mozgatni arra, hogy ezt a bizonyos számlavezetést rendbe tegyük, függetlenül attól, 
hogy mi a KGR-projekt sorsa, bár arról is alkottunk véleményt.  

Felkértek bennünket az egységes dokumentumformátumok és nyílt forráskódú irodai 
szoftverekkel kapcsolatos véleményre, erről is írtunk. 

A SZIR-projekttel kapcsolatban is írtunk, ahol az ügyintézés egyszerűsítése, az 
egyablakos ügyintézési pontok kialakításáról – és így tovább – alkottunk véleményt.  

Nekem most az következik, hogy a KÁT-on való részvétel, ez önmagában óriási 
feladat annak, aki ezt komolyan veszi.  

További céljainkról szeretnék néhány gondolatot nagyon röviden mondani. Az eddigi 
munkánk eredményeképpen véleményem szerint számtalan rendszerszintű problémára hívtuk 
fel a figyelmet, de próbáltunk konkrét megoldásokat is adni. Tehát kicsit – vagy nagyon – 
átalakult a szerepünk, próbálunk konkrét megoldási sémákat is adni.  

Alapvető, amit az elején is mondtam, hogy ez a rendszerszemlélet és stratégiai 
szemlélet az, amit mi szeretnénk követni és érvényesíteni a társadalom mostani 
átalakulásában.  

Két markáns feladat köré csoportosítanám az NHIT feladatait, ez a két markáns 
feladatkör a következő. A társadalmi hatásjavítás az informatika szigetszerűségének a 
csökkentésére. Ez alapvetően közigazgatáson kívüli terület, de ugyanakkor nagyon fontos 
terület: vidékfejlesztés, a vidék megtartása érdekében tevékenykedő jó néhány civil szervezet 
– a képviselőik itt is vannak – ügyében, hogy mit lehet tenni magában az informatikában. Az 
internetképesség fejlesztése – ugye, jó néhányan megéltük az e-befogadás eseti bizottságot az 
előző ciklusban a kollégák közül – és az átfogó ágazati fejlesztések programját, így 
legutoljára, már ebben az évben az egészségügyit, ezért ebben a beszámolóban ez még nincs 
benne. Az egészségügyi informatikával, a digitális kultúrkincs megőrzésével kapcsolatos 
további lépéseinkről tudnék majd beszámolni – remélem, jövőre –, és a közigazgatáshoz 
kapcsolódó feladatok elvégzésével kapcsolatosan pedig azt szeretném mondani, hogy 
szerintem nagyon komoly akadályt jelent a mostani közbeszerzési rendszerünk, legalábbis a 
hírközlés, informatika, távközlés területén, nem is beszélve az úgynevezett központosított 
beszerzés jelenlegi helyzetéről, rendszeréről.  

Abban is reménykedem, ha már így a jövőről beszélünk, hogy egyszer túljutunk a 
tűzoltó szakaszon, és újra visszatérhet egy rendszerezett, normálisabbnak nevezhető vagy más 
irányú, más jellegű világ az NHIT-ben is. Talán rendeződnek ezek a jelenleg még keszekusza 
vonalak egy irányba, és nem csak az operatív munkában, hanem – mondjuk így – a régi, 
klasszikus értelemben vett, inkább tudományos jellegű munkából is ki tudjuk venni a 
részünket.  

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és tisztelettel várjuk a kérdéseket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, viszonylag nagy témakörről van szó, 

úgyhogy tán nehéz is 25-30 percben részleteiben beszámolni az NHIT elmúlt másfél éves 
működéséről, legalábbis mióta ön vezeti az NHIT-t. Úgyhogy megadom a lehetőséget 
képviselőtársaimnak a kérdezésre. A hagyomány az nálunk, hogy két-három kérdést 
összegyűjtünk, utána, ha van rá válasz vagy vélemény, akkor meghallgatjuk elnök urat, majd 
utána a véleményekre ismét a bizottság tagjaié a szerep.  
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Kérdések 

Kezdeném talán az első kérdéssel, és utána nyilván szót adok a képviselőtársaknak. 
Említette az állami mobilszolgáltató kérdését, hogy van-e létjogosultsága vagy sem, ezt 
nyilván a döntéshozók majd eldöntik. Arra lennék kíváncsi, mi a véleménye arról, hogy 
rentábilis tud-e lenni Magyarországon egy ilyen. Tehát, ahogy említette az újabb 
technológiákat, rentábilis tud-e lenni Magyarországon egy állami mobilszolgáltató?  

Továbbpasszolom a kérdések lehetőségét. (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon, utána 
Kupcsok Lajos, majd Hegedűs Tamás, ezzel lezárnánk a kört, és a következő körben lehetne 
megint kérdezni. Alelnök úr! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Több kérdésem is lenne, de elfogadok majd rövid 

válaszokat is, tehát nem kell mindegyiket mélyen kifejteni.  
Teljesen új helyzetű Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal számolunk a 

jogszabályok alapján, lényegesen erősebb szerepe van, mint az előző ciklusokban. Az előző 
ciklusokban ez egy kormányzati tanácsadó szervezet volt, alkalmanként ülésezett, közvetlen 
befolyása a kormányzatban zajló infokommunikációs folyamatokra lényegében nem volt, 
inkább elméleti kérdésekkel foglalkoztak. Más a jelenlegi helyzet, ezt én támogatom 
egyébként, tehát egyetértek azzal, hogy egy erős NHIT van, amely a kormány számára 
tanácsadást teljesít, és azon kívül jelen van a közigazgatásban, például a közigazgatási 
államtitkári részvételekben is.  

Azt kérdezem azonban, hogy ezt hogyan tudják ellátni. Elnök úr beszélt arról, hogy 
néhány ember van, külső szakértők vannak. Megítélésem szerint itt egy komoly ellentmondás 
van, de kérdezem, hogy van-e esetleg arra valamilyen remény, hogy ez megváltozhat. Egy 
ilyen feladatot lényegesen nagyobb apparátussal, professzionális köztisztviselőkkel kell ellátni 
ahhoz, hogy valójában ki tudja teljesíteni a feladatot. Ez az egyik kérdés, hogy vajon van-e 
ilyen előterjesztés, vagy elnök úr mit gondol, hogy körülbelül hány fős szervezet, hány fős 
köztisztviselőkből álló, professzionális szervezet tudná a tanácsot kiszolgálni. Tisztában 
vagyok vele, hogy a tanácsnak nem kell köztisztviselőkből állnia, de egy professzionális 
apparátusra szükség lenne. 

A másik kérdésem az, hogy – nem bántó szándékkal kérdezem, hanem pozitív 
szándékkal – Szabó Zoltán Attilát nevezte ki a miniszterelnök úr, és ő most ellát egy 
intézményben vezető feladatokat is. Az a kérdésem, és azért kérdezem, hogy ha nem, akkor 
meg javaslom, hogy az összeférhetetlenségi szabályokat ebben a tekintetben föl kell állítani. 
Nem állhat elő az a helyzet, hogy egyszerre ellenőriz és végrehajt. Még egyszer mondom, 
nem akadékoskodni akarok, és megváltoztatni sem a szabályozást, de fontos az 
összeférhetetlenség.  

A harmadik kérdésem a civil szervezetekhez kötődik. Itt is óriási az érdeklődés. Az 
elmúlt időszakban mintha itt kevesebb lenne az együttműködés. Lehet, hogy ezt rosszul 
látom, nem tudom, ezért kérdezem, hogy milyen legitim csatornákon működik együtt az 
NHIT a civil szervezetekkel, és mik erre vonatkozóan a tervek. 

A negyedik kérdésem az, hogy a jövőre vonatkozóan beszélt elnök úr tervekről, egy 
dolgot hiányolok, és kérdezem, hogy ez csak kimaradt-e vagy benne van az elképzelések 
között. Egy új operatívprogram-rendszerben kell elfogadnia Magyarországnak majd az új 
európai uniós fejlesztési tervekhez való harmonizációját. Szó volt itt az EKOP-ról és az 
ÁROP-ról. Erre vonatkozóan az a kérdésem, hogy van-e az NHIT-nek terve arra vonatkozóan 
– vagy javaslatot tesz –, hogy bármilyen módon befolyásolja a kormányt abban, hogy a 
következő ciklusban érdemi, akár a régi folytatása, akár új infokommunikációs operatív 
program legyen Magyarországon, hiszen ez adhat fejlesztési forrásokat a magyar 
infokommunikációs szektor számára. Van-e erre vonatkozó terv?  
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Az utolsó kérdésem pedig: érzékeltem, hogy az NHIT támogatta az MVM-net, a 
mobilfizetés és a negyedik mobil felállítását. Azt kérdezem elnök úrtól, hogy miért vannak 
ezek külön-külön rendszerként előállítva. Tehát ha egyszer egy konvergens infokom-
fejlesztést valósítunk meg, és a kormány ebben az irányban elkötelezett, akkor ezek miért 
külön cégekként és nem egy egységes infokom-fejlesztésként valósulnak meg, illetve erre 
vonatkozóan volt-e más javaslat?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm a szót, alelnök úr. Kupcsok Lajos, parancsoljon! 
 
KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen, két rövid kérdésem lenne. Egyfelől a 

nemzeti távközlési gerinchálózat projektről szeretném a véleményét kérni, másfelől pedig 
afelől érdeklődnék, hogy egy állami mobilszolgáltató mennyire lehet rentábilis 
Magyarországon.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Tamás, parancsoljon! 
 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót. Két konkrét projektre szeretnék 

rákérdezni. Az egyik az, ami az elmúlt ciklusban az egyik legnagyobb vállalás volt az EU-s 
fejlesztések kapcsán, a KGR nevű költségvetési gazdálkodási rendszer, ami elég 
nyögvenyelősen indult, aztán a kormányváltáskor meg is akadt, mert voltak jogos kifogások a 
kivitelezéssel kapcsolatban. Az azóta eltelt másfél évben sikerült-e ezt újra pályára állítani, 
illetve mikorra várható ennek a megvalósulása.  

A másik az EMIR-rendszerhez kapcsolódik, amelyik az EU-s támogatásokat 
monitorozó rendszer. Annak idején nagy vihart kavart, hogy egy, szinte a semmiből 
előbukkant cég, a Welt 2000 nyerte meg ennek a kifejlesztését és működtetését, amelynek 
szakmai előzménye a nullához konvergált, viszont kiváló kapcsolataik fűződtek az akkori 
miniszterelnökhöz, konkrétan a feleségén keresztül. Ez annak idején elég nagy visszhangot 
keltett, tehát gyanítható volt, politikai megfontolások is szerepet játszottak abban, hogy éppen 
ez a cég nyerte ezt a meglehetősen nagy megbízást. A kérdésem az, hogy az üzletmenet vajon 
zavartalanul folyik-e továbbra is.  

 
ELNÖK: Köszönöm, az első kört le is zárom. Elnök úr, ha reagálna, megköszönöm.  

Reflexiók 

KALMÁR ISTVÁN elnök (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács): Köszönöm 
szépen a kérdéseket, igyekezni fogok válaszolni rá, és ha úgy érzem, hogy valamelyiknél 
esetleg kiegészítést kérek, akkor meg fogom kérni az itt ülő barátaimat, kollégáimat, hogy 
segítsenek. 

Az első kérdést elnök úr tette fel, hogy a mobilszolgáltató rentábilis-e. Nos, a 
mobilszolgáltatással kapcsolatosan sokféle tévhit kering, egyet biztosan lehet állítani azonban, 
hogy az a technológia, amelyet a mostani mobilszolgáltatók használnak, rövidesen nagyon 
nagy sebességgel fog átalakulni. Ugyanis azok a technológiai kiépítések, amelyek most – 
alapvetően elsősorban a Magyar Telekom, esetleg más szolgáltatók bizonyos százalékban – 
használt technológiák, picit egy régebbi kor technológiái. Bár mindenki fejleszt, és igen nagy 
ütemben igyekszik a technológiai fejlődést követni, de azért azt figyelembe kell venni, hogy 
ez most egy történelmi pillanat, hogy ha valaki akar, akkor ebben a fázisban belépjen. Hosszú, 
nagyon sok elemzés és stratégiai gondolkodás olyan értelemben, hogy e mögött piaci jellegű – 
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amit én nem szeretek használni – gondolkodás is van, és konkrét terv. Abszolút rentábilis 
most egy ilyen szolgáltató létrehozása.  

Még egy tévhitet szeretnék eloszlatni. Nehogy azt gondoljuk, hogy egyébként más 
európai uniós országokban a távközlésből kivonult volna az állam. Nem tette, erre is 
statisztikai adataink vannak, leginkább benne maradt, tehát nem vonultak ki. Megítélésem 
szerint tehát rentábilis, attól függően persze, hogy mi az az irány, amelyet vesz technológiai 
szempontból majd az, aki csinálja. Tudomásom szerint azonban egyértelműen az adatra 
fognak koncentrálni, a technológiát úgy fogják kiválasztani. Emellett bizonyára mindenki 
hallja, hogy nem csak a három nagy szolgáltató van jelen a magyar piacon, hanem egyre 
többen, mint például a Tesco és nem tudom, ki mindenki próbál még ilyen-olyan 
marketingmódszerekkel, kommunikációs csatornákkal valamilyen mobilszolgáltatást végezni.  

Egyébként minden mindennel összefügg. Ha stratégiában gondolkodunk, márpedig az 
imént ezt többször is hangsúlyoztam, akkor nézzük végig – és egy másik kérdés utalt is erre –, 
mik is azok az elemek, amelyekkel ilyenkor számolni kell, illik. Vannak még frekvenciák, 
amelyeket 2008-2009 óta nem sikerült kiírni, ilyen a 450 megahertz. Lesznek frekvenciák 
például, de mást is mondhatnék, például az úgynevezett civil TETRA frekvenciarésze. Vagy 
ha belegondolunk, hogy a digitális átállás során fel fog szabadulni egy frekvenciahalmaz, és 
akkor mondhatnám az egységes kormányzati gerinc továbbfejlesztésének, tehát az 
úgynevezett rurális területeken vagy az elosztó hálózati területeken való továbbélését, hogy 
hogyan és mi módon kellene ezt kezelni.  

Ha egységes szemléletben és stratégiai szinten gondolnánk ezt végig és nem 
szeletekben, akkor az önök számára, akik felelősek – mint ahogy én is annak érzem magam – 
azért, hogy ez most egy jó irány-e, még megnyugtatóbb lehetne a válasz. Ugyanis azok a 
területek, amikor mi az előző ciklusban hallottuk, hogy el kellene vinni a települések 
főutcájára, ennek egy új, mostani technológiai szinten való megvalósítása is lehetséges ezen 
az általam említett, egyébként összetett rendszerben. De megnyugtatásképpen az én szakmai 
véleményem – csak az enyém, nem az NHIT véleménye, mert nem kérte tőlünk ilyen 
értelemben senki, hogy most konkrét adatokat mondjunk, és általában benne lesz az 
anyagban, hogy pozitív a megítélésünk, de a technológiára rácéloztunk, hogy azt tessék jól 
kiválasztani –, hogy igenis rentábilis.  

A következő kérdés, hogy hogyan lehet ekkora feladatot ellátni ennyi fővel, és hogy 
vannak-e ellátási nehézségeink, és professzionálisan egyáltalán el lehet-e látni – bármilyen 
színvonalon el lehet-e látni – ezt a fajta munkát. Valahogy úgy érzem ezt, és egyébként 
köszönöm is a kérdést, mert itt akkor rá lehet világítani egy-két olyan dologra, amelyek 
bennünket is izgatnak. Abban az esetben, ha valóban azt a szerepet tudnánk betölteni, amire a 
törvényalkotó a feltételezésünk szerint gondolt, akkor nyilván – mondjuk így – nem tudnánk 
ellátni megfelelő színvonalon a feladatainkat teljes mértékben ekkora létszámmal. De nem is a 
tagok száma kevés, merthogy a tagok koordinálnak, és némelykor persze blattolnak és 
próbálnak válaszokat adni, de leginkább a szakértők foglalkoztatása a problematikus. Ezeket 
gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz most, majdnem lehetetlen – ezt a kollégám, aki ennek a 
bizottságnak az elnöke, megerősíti, hogy másféléve kínlódunk ezen –, tehát nem lenne baj, ha 
egyébként a közigazgatásban jártas kollégákat tudnánk szakértőként nagyobb számban 
foglalkoztatni. De a szervezéssel kapcsolatos feladatokat sem könnyű ellátni. Van egy nagyon 
komoly támaszkodó lábunk, az egyik tagunk az IVSZ elnöke, és az IVSZ is, tehát az ipar is 
támogatja.  

Ezzel rögtön át is térek a civilkérdésre, hogy értelmezésemben most az IVSZ fogja 
össze azt a szakmai szervezetet, amelyik részben a civileket is megjeleníti. Szándékozom a 
közeljövőben NHIT-elnökként is – mármint más funkciómból adódóan is természetesen 
tartom a kapcsolatot – erősíteni ezt a kapcsolatot, ezt a civil vonalat. Abban, hogy – még egy 
pillanatra – ez a sok feladat nálunk van-e, amit most itt végigmondtam, nem vagyok annyira 
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biztos. Kérem, hogy ezen azért mások is, akik esetleg ezt a beszámolót hallják, 
gondolkodjanak el, hogy valóban nekünk kell-e ezekre a kérdésekre választ adni, nem 
természetes helye ezeknek valami másik, egyébként meglévő nagy szervezet. Költői kérdés.  

 
ELNÖK: Hívtuk őket, de sajnos nem tudtak eljönni – bocsánat, hogy elnök úr szavába 

vágtam.  
 
KALMÁR ISTVÁN elnök (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács): Igen. De ha 

ezekre rávilágítunk, véleményem szerint már jót tettünk.  
Szabó Zoltánt meg fogom kérni, hogy ő jogilag megnézette-e – nem emlékszem, hogy 

én kértem volna ilyet – az őrá vonatkozó kérdést, majd át fogom adni a szót, tehát ezen 
átsiklok.  

Ha ez a folyamat, amely megkezdődött, tehát hogy az infokommunikációs jellegű EU-
projektekkel kapcsolatosan továbbra is feladatokat kapunk – ugye, mi akkor kaphatunk, akkor 
van nálunk a feladat, ha valaki erre felkér –, ha a feladatot így megkapjuk, akkor teljesen 
természetes, hogy mindenkorra, tehát a következő ciklus számára is igyekszünk úgy 
előkészíteni és ugyanolyan alaposan végignézni, hogy miket indítunk el, és ezt milyen térben 
tesszük. Reméljük, hogy ez így be is fog következni – meglátjuk.  

A következő kérdés volt, hogy miért nem egységes a mobilvilág – ha szabad így 
fogalmazni –, tehát értelmezésemben a kérdés úgy hangzott, hogy ha van egy ilyen állami 
mobilszolgáltató, akkor azokat a szakmai feladatokat miért nem egy kézbe veszi valaki. Ugye, 
azért az NHIT véleményalkotó és nem döntéshozó szerv, erre ezt tudom válaszolni.  

A nemzeti távközlési gerinchálózattal kapcsolatban volt még kérdés. Erre is megkérem 
Zoltánt, bár ő az elején esett ki ebből, de hadd válaszoljon, a KGR-ről pedig a következőt 
tudom mondani. Ezt említettem, és az anyagban valamennyire írásban is benne van, de 
nézzünk egy pillanatra vissza a KGR múltjára. Legutoljára azt láttuk, hogy egy úgynevezett 
PMISZK-halmazban a KGR vonatkozásait egy nagy-nagy feladatnak tekintvén, magát 
egyébként a számlavezető rendszert – amelyről az előadásban is szót ejtettem – egy 
középpontnak tekintve és az összes olyan feladatot, ami az akkori PMISZK-elépzelésben volt, 
egy egésznek tekintve indítódott el a KGR, és ez egy uniós projekt volt. Amivel kapcsolatban 
tudomásom szerint – most ez még nincs lezárva – talán eredményt is hirdettek, megnyerte az 
egyik cég, csak valamilyen félreértések sorozata után valahogy nem került aláírásra.  

KGR-en belül a legfontosabb rész az imént említett súlypontozások okán, tehát 
nagyon fontos az most a magyar kormánynak, hogy a számlavezető rendszere korrekten és jól 
működjön, ezért azt mondom, hogy a KGR-projektből akár ki kell emelni ezt a projekthalmazt 
– amennyiben ilyen az Unióban lehet –, és ezt meg kell valósítani. Arra nem biztos, hogy 
érdemes sokat várni, hogy mi lesz egyébként a többivel. Más kérdés, hogy az én 
elképzelésemben – most talán olyat mondok, amit nem illene, de hát mondom, mert ez a 
véleményem – a KGR-t ott kell hagyni felelősségi szinten, ahol most van, a KIFÜ-ben, és 
amikor a KGR valamelyik részhalmaza elkészül, akkor azt át kell vinni a Magyar 
Államkincstárba, mert itt most a Magyar Államkincstár alaprendszeréről beszélünk. Úgy, 
hogy ha eredménytermék van, amikor már tényleg látszik, hogy az a halmaz működik, például 
elektronikus számlabemutatás vagy valami más, akkor azt át kell venni, és ott alkalmazásba 
kell venni. De van olyan elem, amelyik most már azt nem tudja megvárni, hogy a KGR 
elkészüljön, vagy végre valaki döntsön, hogy mi lesz vele.  

Az EMIR. Ez egy olyan rendszer, ami például a mi munkánkat monitorozná; abban a 
fázisban persze, ha eljutnának ezek odáig, hogy már monitorozná. Az NFÜ-ben van ez a 
világ, és az NFÜ-ben indult egy másik projekt is, a FAIR-projekt, és ez is valami hasonló 
feladatot, célt tűzött ki. Ez a projekt is egyébként abban a fázisban van, hogy még nem tudott 
elindulni, bár tudomásom szerint ott házon belül elég nagy segítséget kap a projekt maga. 
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Rákérdezett erre a bizonyos cégre. Nem voltunk felkérve arra, hogy az EMIR-
projektet ilyen értelemben vizsgáljuk, és azt, hogy annak az eredményével mi van, ebben a 
listában – azt hiszem – olvasható az akkori véleményünk, és kérem Gábort, hogy egészítse ki.  

 
ELNÖK: Elnézést, mielőtt megadnám a szót elnök úr kollégáinak, kérem, hogy ha 

lehet, minél rövidebben, mert még egy utolsó gyors kérdés-, illetve véleménykörre szeretnénk 
sort keríteni, és az idő viszonylag határos.  

Parancsoljon! 
 
KLEINHEINCZ GÁBOR ügyvezető (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács): 

Csak egy percben, tehát az EMIR az uniós források monitoringjáról szóló, viszonylag régóta 
fejlesztett rendszer, és ennek egy utódrendszerét szeretné a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 
nemzeti források felhasználását is valamilyen hasonló szerkezetben nézni, erről szól a FAIR-
projekt. Elnök úr arra utalt, hogy nagyon furcsa helyzet az, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által menedzselt, és számára fontos projekt két év alatt nem tudott elindulni sem, 
és hogy nyilván akkor az eljárásrendszerrel kapcsolatosan valami gyorsítási lehetőségeken 
érdemes lenne elgondolkodni, merthogy az informatikai szektor számára ez a 60 milliárd 
forint, ami az EKOP-projektekben rendelkezésre állna, ettől függ.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Zoltán, két kérdés volt.  
 
SZABÓ ZOLTÁN ATTILA vezérigazgató (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 

Zrt.): Én is mindenkit köszöntök. Két kérdésre lettem felkérve, hogy adjak választ. Igazából, 
ha nem baj, a másodikkal kezdeném, a hálózattal, és ez valamennyire tartalmazni fogja az első 
kérdésre is a választ.  

Tehát jelenleg az új, egységes hírközlési törvény módosításra került tavaly 
augusztusában, a zárt célú hálózatot kormányzati célúra minősítette át, és úgy van 
szabályozva, hogy kormányhatározatok és rendeletek fogják szabályozni ezt a piacot. Per 
pillanat kettő darab van, amely szabályozza ezt a piacot, a 309/2011-es és a 346-os. Ez 
igazából választ ad arra, hogy a hálózati projekt milyen irányba fog menni. A Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltatónál fognak maradni a szolgáltatási kérdések és annak a 
megválaszolása, tehát ő fogja tartani az intézetekkel, minisztériumokkal a kapcsolatot. Az 
MVM – ahogy az MVM új cége létrejön – lesz a hálózati szolgáltató, amely beszállítja majd a 
hálózatot a NISZ-nek – ha megengedik, így rövidítem. A NISZ-nek egyébként két hete 
vagyok a vezérigazgatója, és már mindent tudok a cégről. Amit az elmúlt két hétben első 
lépésként megtettem, az az, hogy a NISZ kezdjen el felkészülni erre a szolgáltatói körre. Ha 
hiszik, ha nem, most hoztuk létre a NISZ értékesítési területét. Tehát nagyon hosszú út van 
előttünk, és a hálózati projektbe megpróbálunk majd besegíteni úgy, hogy a NISZ el fogja 
látni a szolgáltatási részt, és az MVM majd el fogja látni a hálózatépítési részét. 

A projekt – ahogy átbeszéltem miniszteri biztos úrral, Both Zoltánnal és a 
kollégáimmal, akik részt vesznek ebben a projektben – ütemterv szerint halad, és folyik az 
intézmények migrációja, és nem egyszerű feladat ezek kontrollálása. Tehát per pillanat több 
mint 2500 végpont migrációja folyik.  

Az első kérdésre visszatérve, jogász kollégáimat megkértem, hogy vizsgálják meg ezt 
a kérdést, amint megvan a válasz, tájékoztatni fogom önöket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy gyors vélemény-, illetve kérdéskör következik, 

először a véleményeknek adok lehetőséget. Esetleg kíván-e valaki az elhangzottakra 
válaszolni? (Jelzésre.) Alelnök úr, államtitkár úr, parancsoljon! 
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Vélemények, további kérdések  

DR. BAJA FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért is tettem fel a 
kérdéseket, mert egy olyan intézményről van szó, amelynek a létrehozását pozitív jelnek 
tekintettük az ellenzéki oldalról, egy olyan bizottság létrehozásáról, amely szakmai 
kompetenciákkal bír, és ezért nem is kívánom ezen az intézményen számon kérni a 
kormányzati informatika egészét, hiszen egy tanácsadó intézményről van szó. Mégis azt kell 
mondanom, hogy a jelen állapotában erős diszkrepanciát látok a kialakult feladat- és 
hatáskörök között.  

Csak annyit tudok mondani bizottsági alelnökként, hogy ezt muszáj lenne rendbe tenni 
azért, mert ebből nagyon sok probléma fog keletkezni a következő időszakban. Egyrészt azért, 
mert a kormányzatban egy szanaszét szórt helyzet van alacsony kompetenciákkal, és van egy 
tanácsadó testület magas szakmai és kormányzati kompetenciákkal. A kettő között komoly 
eltérés van, és ebből mindenki számára csak gond keletkezhet, mert a jóindulatok egy idő után 
rossz irányba is hathatnak. Ezért is szeretném azt szorgalmazni, mi a magunk részéről 
abszolút támogatnánk, hogy ez a két diszkrepancia kerüljön kiegyensúlyozásra, és valójában 
kapja meg ez a testület az ahhoz szükséges jogosítványokat. Én helyesnek tartom azt, hogy 
ide a miniszterelnök jelöl, nagyon fontosnak tartom az IVSZ szerepét, nem kívánom az öt főt 
sokkal többre növelni, tehát nem akarok ebből egy sóhivatalt, de az, hogy ez az ellentét a 
helyére kerüljön, mindenkinek pozitív.  

Elfogadom azt, amit Szabó Zoltán úr mondott, csak az a kérésem, hogy adott esetben – 
egyszerű dolog ez – amikor az adott intézményről van szó, ott nem kell részt venni a 
döntéshozatalban. Ezt azért mondom, mert óvni szeretném ennek a testületnek az informatika 
szempontjából a fontosságát. Még egyszer mondom, miniszterelnök jelöli, szerintem ez 
helyes, ez hozzájárul ahhoz, hogy adott esetben ennek a picike területünknek a tekintélyét 
növelni lehessen. Ezért is tartanám fontosnak azt, hogy köztisztviselők dolgozzanak. 
Próbáljuk ezt elérni! Nem jó az, ha szakértők vannak. Most nem akarok konkrétumokat 
mondani, előbb vagy utóbb ezeket a szakértőket meg lehet találni más állami 
megrendelésekkel, egyebekkel. Ismerjük azokat a problémákat, amelyek hitelteleníteni tudnak 
egy ilyen intézményt, én pedig azt szeretném, hogy maga az intézmény a következő 
időszakban is erős legyen. 

Hadd mondjam el ugyanakkor azt is, hogy a következő EU-s operatív program 
kialakításában megkerülhetetlennek tartom ennek a testületnek a szerepét, ezért tettem föl a 
kérdést, és szorgalmazni szeretném. Jelen pillanatban nem látom az államigazgatáson belül 
azt az egyértelműen kijelölt szervezetet – vagy ha látom is, nem látom elég erősnek –, 
amelyik képes egy új operatív programmal Magyarországról az Európai Uniót fejlesztési 
oldalról megszólítani. Az a kérésem elnök úrhoz és másik elnök úrhoz is, hogy foglalkozzon 
ezzel a bizottság, foglalkozzon ezzel az NHIT. Részterületi munkákat látunk, és emlékszem 
rá, nem kevés energiánkba került, hogy ezt a százmilliárdos programot előállítsuk és 
elkülönítsük. Akkor is komoly háborúk kellettek hozzá, most sincs egyszerű helyzetben az 
infokom-szektor. Nem nagyon akarnak majd ilyen programot indítani, és ha nem lesz ilyen 
program, akkor sem az IVSZ-nek, sem az államigazgatásnak, sem a civileknek nem lesz 
forrása. Márpedig ez egy-másfél éven belül eldől. Ebben az NHIT-nek muszáj hogy szerepe 
legyen, még egyszer mondom, közvetlen miniszterelnöki előállításban, a civilekkel együtt.  

Ezt szeretném javasolni záróként, hogy mindenképpen – figyelemmel arra, hogy mi 
folyik most a kormányban – vállaljon ebben szerepet a bizottság, és vállaljon ebben szerepet 
szakmai értelemben az NHIT, mert ha ez így történik, akkor van arra esély, hogy egy új 
infokom-szerű operatív program legyen. Ha erről lesz vita, részletesen ki fogom fejteni, hogy 
mit gondolok arról, de most a beszámolóhoz kötődően ezzel szerettem volna zárni.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Román István következik, utána Volner 
János, aki bár nem tagja az albizottságnak, de a gazdasági bizottság alelnöke, úgyhogy úgy 
tartom rendjén, hogy ha van egy rövid kérdése, az még az időbe belefér.  

 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, csak nagyon röviden. Az EKOP kérdése 

érintőlegesen több alkalommal is előkerült a mai beszámoló, tájékoztató alkalmával. A 
kérdésem az lenne, hogy hogyan látják, megvalósítható-e jelen pillanatban, illetve 
keletkezhet-e ebből visszafizetési kötelezettség, illetve sor kerülhet-e arra, hogy esetlegesen 
nem tudjuk teljes egészében felhasználni ezeket a forrásokat.  

Erről szeretném megtudni a véleményüket.  
 
KALMÁR ISTVÁN elnök (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács): Elnézést 

kérek, köhögtem, így nem hallottam a kulcsszót.  
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz): Az EKOP-pályázat, úgy en bloc.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Meg szeretném 

kérdezni – szóba került itt a különböző beruházások monitoringja –, tudnak-e önök arról, 
hogy a jelenleg folyó hálózatfejlesztések milyen módon folynak Magyarországon. Nyilván 
nem az önök kompetenciája, hiszen üzleti alapon folyik, de akkor, amikor megnyugtatják a 
közvéleményt különböző döntéshozók a gazdálkodó szervezetek részéről, hogy a nagy üzleti 
alapon működő mobilszolgáltatóknál hálózatfejlesztés folyik, ezt a hálózatfejlesztést 
alapvetően a Huawei és a ZTE végzi, két kínai cég, majd ezeket aztán továbbadják osztrák 
vállalkozóknak. Magyarul, magyar vállalkozó ebben az ügyletben közvetlenül nem vesz részt, 
ezek a pénzek – hiába jelentős összegekről van szó, és a lefedettséget tovább fogják az 
elkövetkezendő évek folyamán növelni – gyakorlatilag ki is mennek ilyen módon az 
országból. Erre egyébként erőfölényes magatartással tesznek szert ezek a cégek, olyan 
módon, hogy gyakorlatilag faktorálhatatlan követelésekkel kellene a vállalkozóknak 
faktorcégekhez fordulniuk, vagy önmagukban több száz millió forintot vagy akár milliárdos 
tételeket megfinanszírozni. Ilyen módon tehát kiesik a zsebükből ez a pénz.  

Ezt különösen azért tartom fontosnak, mert ha az állami mobilszolgáltató is hasonló 
pályára szeretne tévedni, akkor jobb lenne megelőzni ezt az utat, mert adott esetben a 
kivitelezés során nyílván jó segítséget nyújthat mondjuk egy tevékeny és technológiailag 
magasan képzet partner bevonása, adott esetben ez a partner nem biztos, hogy aztán magyar 
cégekkel csináltatja meg a beruházást, és akkor máris a hazai hasznosulás esélye sokkal 
kisebb lesz. 

Amire pedig – tényleg csak zárszóként, az idő rövidsége miatt – fel szeretném hívni a 
figyelmet, hogy én az üzleti szférából érkeztem, és számomra egészen rettenetesen mutat az 
államigazgatás meg úgy egyáltalán az állam működése. Szervezetlen, kezdetleges, 15 éves 
elmaradásban vannak ebben a szektorban, ezt most ki merem önnek jelenteni. Tehát én 
például azt is furcsállom, hogy folynak állami nagyberuházások, és egyetlenegy esetben nincs 
egy projektmenedzsment-szoftver, ami alapján a pillanatnyi állapotokat, csoportosított 
lekéréseket, s a többit lehetne intézni. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Lesz-e ilyen, tervben 
van-e ilyen? Egyszerűen a mostani állapot tényleg szörnyű.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Akkor ezennel zárom a vélemények és kérdések 
körét. Elnök úr, nyilván viszonylag széles spektrumot érintettek most a vélemények, illetve a 
hozzászólások, amennyiben tud, akkor megkérem, hogy reagáljon. 

Reflexiók 

KALMÁR ISTVÁN elnök (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács): Köszönöm 
szépen. Nagyon gyorsan, és csak pillanatnyi reakciókat mondok. A teljes EKOP-ra gondol? 
Jól értettem? (Román István: Igen.) A teljes EKOP tekintetében felkértek bennünket arra, 
hogy ezt nézzük át, erre éppen egy másik beszámoltatásom okán készültünk fel, és táblázatos 
formában megjelenítjük azok számára, akiknek az lenne a feladatuk, hogy ezeket a 
projekteket támogassák, segítsék, hogy a Magyar Köztársaság mostani költségvetését inkább 
az egyébként kézzel foghatóan meglévő uniós pénzekből legalább ezen a területen egészítsük 
ki. Holnap délután lesz e tekintetben egy nagy megbeszélés, meglátjuk, hogy sikerül-e 
rávenni, hogy a bürokratikusnál bürokratikusabb hozzáállás helyett egyfajta rugalmas 
hozzáállás legyen itthon. Mindig arra hivatkoznak egyébként általában, hogy ez nem tőlünk 
függ, hanem az Unió ezt mondja meg azt mondja. Az Unió nem ezt mondja, az Unió nem 
mond semmit konkrétan e tekintetben, hanem igenis belül vagyunk önmagunkkal szemben – 
nem tudom – elégedetlenek, túl sok az elvárás.  

Ezen projektek mindegyike, amelyeket mi ismerünk, jól előkészítettek, és már 
megérdemelnék, hogy ezeket a grádicsokat átlépjük. Azt is gondolnám, hogy mi bemértük 
azt, hogy melyik az a négy-öt hely, ahol ezek általában elakadnak. Ezeket gyorsan kellene – 
nem tudom, milyen szinten és kinek – eldönteni, hogy akkor most az, aki ott van, alkalmas-e 
vagy nem arra, amit csinál. Elnézést, hogy ilyen sprőd vagy nyers vagyok, ez a véleményem.  

A hálózatfejlesztések kérdéskörével kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy 
tisztelettel kérem, forduljanak hozzánk. Ugyanis mi ezt nem néztük meg most konkrétan, mi 
is hallottuk ezeket. Hogyha írásban, akár egy rövid mondatban hozzánk fordulnak, az NHIT 
meg fogja vizsgálni, és át fogja adni a vizsgálati anyagot.  

Ugyanez vonatkozik a szoftverekkel kapcsolatos kérdésre is, bár itt az imént kitértem 
két olyan momentumra, amely vonatkozásban kellene, hogy ezek a dolgozatok valamilyen 
szinten meglegyenek, de ha egy ilyen kérés érkezik hozzánk, akkor mindenképpen 
megvizsgáljuk, és erről tájékoztatjuk a bizottságot és önt is. 

Alelnök úr kérdésére válaszolva: a struktúrát sajnos nem mi határozzuk meg. Nem 
vagyok biztos benne, hogy ha mi határoznánk meg, akkor jobbak lennének a struktúrák, de 
nem mi határozzuk meg. Mi legfeljebb csak önmagunkban építünk fel struktúrákat, ami a 
saját szervezetünket illeti. Jelenleg adott feladatot igyekszünk elvégezni adott mennyiségű 
emberrel, szakértővel, egyébként nem hiszem, hogy eltérne a véleményünk ebben a 
tekintetben. Még egyszer mondom – már az imént említettem –, megítélésem szerint nem 
biztos, hogy minden feladat, amit mi megkaptunk, a mienk, viszont úgy tűnik, vannak 
olyanok, akik ezt a feladatot mintha nem végeznék el, ezért mintha hozzánk átcsapódnának, 
ezeket mi elvégezzük.  

Nagyon szépen köszönöm, és ha valakinek nem válaszoltam volna, akkor tisztelettel 
kérem, jelezze.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak, illetve munkatársainak. Ha egy 

személyes megjegyzést megengednek, akkor külön köszönöm az őszinteségét, és külön 
köszönöm, hogy őszintén válaszolt a képviselők kérdéseire. Mert gyakorta történik az, amit én 
is hasonlóképpen érezek, mint Volner János alelnök úr, hogy az államigazgatásban egyfajta 
káosz uralkodik, és mi, akik a költségvetésről szavazunk, döntéseket hozunk, irányelveket 
próbálunk lefektetni, nem biztos, hogy minden esetben azt látjuk, hogy a minisztériumokban 
helyesen zajlanak az ügyek. A múltkori bizottsági ülést úgy fejeztem be, hogy iparkodjanak 
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azok, akik felkérést kaptak különböző projektek megvalósítására, mert lassan a ciklus felénél 
vagyunk, úgyhogy már nincs sok idő produktumot, illetve eredményeket felmutatni. Úgyhogy 
ön sincs kellemes helyzetben, hiszen önnek, illetve az NHIT-nak mindent kell látni, és 
mindenben segíteni. Elég vérzivataros a helyzet, és ezért is külön köszönöm az őszinteségét és 
hogy nyitottan válaszolt, még akár a nehéz kérdésekre is.  

Ezt a napirendi pontot ezennel lezárnám azzal, hogy megkérem elnök urat, hogy ha 
tud, akkor még maradjon, mert lehet, hogy kéréssel fordulnánk az NHIT-hez.  

A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás társadalmi vitájának kezdeményezése  

Egyben át is adom a napirendi pont előadójának a szót. Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Igyekszem rövidre fogni, annál is 

inkább, mert pont az a javaslatom, hogy magát a témát, az ACTA ratifikációját egy társadalmi 
vita után hozzuk vissza ide, az albizottság ülésére.  

Rendkívül pozitívnak látom azt, hogy a múlt héten egy napirend előtti 
hozzászólásomra Rétvári Bence államtitkár úr kifejtette, hogy a kormány párbeszédet kíván 
kialakítani az ACTA elfogadása előtt. Ugyanakkor arra szeretném kérni az albizottságunk 
tagjait – és arra szeretném kérni az NHIT elnökét is –, hogy a kormánytól függetlenül ezt a 
szakmai vitát nyissuk meg a nagyközönség előtt, kifejezetten infokommunikációs szakmai 
alapon. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy a kormány ne folytathatná a vitát, de nagyon 
fontosnak tartanám azt, hogy az albizottság, mint aki a parlamentben ennek a területnek 
meghatalmazottja – hozzáteszem, hogy nyilván nem kérdeztek meg bennünket a szerződés 
aláírása előtt, de ez így volt más országokban is, tehát ezen nem kell megsértődni, de ha már 
ez a helyzet kialakult –, ez a két meghatározó testület, az NHIT és az albizottság lefolytathatja 
azt a szakmai vitát, amelyről beszámolhatunk innentől kezdve a parlamentben. Tehát kérem, 
hogy a kormánytól függetlenül ezt a társadalmi vitát tegye meg a testület.  

Nem szaporítanám tovább a szót, az ACTA-hoz kötődően mindenki ismeri a kialakult 
helyzetet. Az álláspontom és a véleményem egyelőre csak a magánvéleményem, 
nyilvánvalóan nem a bizottságé, hogy ezt nem kell hogy ratifikálja Magyarország, de mélyen 
bízom abban, hogy a társadalmi vita eredményeként a szakmai szervezetek is erre az 
álláspontra jutnak majd. Fölhívom a figyelmet az IVSZ álláspontjára, nagyon fontosnak 
tartom, hogy megszólalt ezen a területen. Az infokom-szféra számára nem lenne szerencsés, 
de még egyszer mondom, nem megelőzni akarom a társadalmi vitát. Azt azonban azért tartom 
fontosnak az ACTA-n túlmenően, mert az világosan látszik, hogy előbb-utóbb Magyarország 
is szembe fog kerülni azzal a problémával, hogy akár az ACTA formájában, akár más 
formában, de az internet mint közmű szabályozásának, a szerzői jogoknak a kérdésköre ide 
fog kerülni elénk. Jobb, ha megelőzzük ezt egy olyan vitával, ahol a szakmai szervezetek, a 
hálózatok, a szolgáltatók egyértelmű véleménye alapján lesz egy olyan álláspontunk, amelyet 
a megkeresés alapján mindig up to date-elni tudunk.  

Ezért is tételesen azt javasolnám, hogy hívjuk össze az egyezménnyel érintett szakmai, 
civil és társadalmi csoportok képviselőinek fórumát, ahol az érintettek kifejthetik 
véleményüket, és javaslatokat fogalmazhatnak meg a szerzői jogok, az internet mint közmű és 
az állampolgári jogok kapcsolatáról, és az albizottság és az NHIT számára egy ilyen 
konzultáció keretei között kialakíthatjuk a társadalmi vitát.  

Ez a javaslatom, elnök úr, reményeim szerint az NHIT elnökének egyetértésével, ha 
lehetséges. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy tipikusan egy olyan kérdéssel 

állunk szemben, amit nem a politikusoknak kell eldönteni, hanem a szakembereknek, illetve a 
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civil szervezeteknek, úgyhogy az albizottság kormánypárti frakciója ezt természetesen 
támogatja, és az NHIT elnökéhez fogunk fordulni, akár most is, nyugodtan, hogyha… 

 
KALMÁR ISTVÁN elnök (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács): Nem, nagyon 

szépen köszönöm a lehetőséget, fogunk vele élni.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ezekről nyilván szavaznunk nem kell. Van-e 

ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Úgy gondolom, szakmai kérdésről van szó.  
Akkor ezt a napirendi pontot is lezárhatom, és külön köszönöm alelnök úr 

kezdeményezését. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) 
Nincs, akkor külön meg szeretném köszönni az NHIT elnökének és csapatának, a civil 
szervezetek, a szakmai szervezetek és a média képviselőinek, hogy idefáradtak, és bízunk 
abban, hogy nem vettük el a kedvüket az infokommunikációval való foglalkozástól, és a 
következő albizottsági ülésre is ilyen szép számmal összejövünk.  

Nagyon szépen köszönöm, az ülést berekesztem.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 35 perc)  
  

Koszorús László  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


