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Napirendi javaslat  

1. IVSZ IKT Index  
Előterjesztő:  
Laufer Tamás elnök, Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 
(IVSZ) 

2. Tájékoztató Magyarország frekvenciagazdálkodásáról  
Előterjesztők:  
Mátrai Gábor elnökhelyettes (NMHH)  
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (NMHH)  
Vári Péter főigazgató-helyettes (NMHH)  

3. Tájékoztató az e-útdíj projekt aktuális helyzetéről  
Előterjesztő:  
Dr. Völner Pál államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
(Zárt ülés!) 

4. Egyebek 

 



- 4 - 

 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), az albizottság elnöke 
 
Dr. Baja Ferenc (MSZP), az albizottság alelnöke 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)  
Román István (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Laufer Tamás elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége)  
Vityi Péter igazgató (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége)  
Oroján Sándor koordinátor (Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége) 
Mátrai Gábor elnökhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)  
Vári Péter főigazgató-helyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)  
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 

Jelenlévők 

Dr. Fiala Károly (Magyar Telekom)  
Kövesi Gabriella (Magyar Telekom)  
Oláh István (HTE)  
Krupanics Gergely (MSZP)  
Nagy Péter (HTE)  
Rácz Roland Imre (Jobbik)  
Kéry Ferenc (Magyar Kábelkommunikációs Szövetség)  
Dombi Gábor (Inforum)  
Csizmadia Attila (HTE)  
Puri Judit (IVSZ)  
Dr. Kovács Oszkár (Magyar Mérnöki Kamara)  
Bíró Albert (Infotér)  
Bodacz Péter (Magyar Nemzet)  
Marchhart Pál (Vodafone)  
Schmidt Pál (NMHH)  
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Baboss Csaba (Vodafone)  
Dobos Attila (IVSZ)  
Péceli Edit (NMHH)  
Dr. Báthory Zoltán (NMHH)  
Jobbágy Dénes (MFB)  
Klausz Frank (Telenor)  
Kőrösi Gábor (Telenor)  
Ruzsa Róbert (Invitel Zrt.)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság informatikai és 
távközlési albizottságának ülésén. Külön köszöntöm a kedves érdeklődőket, a meghívottakat, 
illetve a sajtó képviselőit. A mai napirendi javaslatunkat képviselőtársainknak előre elküldtük 
elektronikus formában, a helyettesítésekkel együtt határozatképesek vagyunk, de megkaptuk 
azt az információt, hogy még csatlakoznak hozzánk. 

Három napirendi pontot javasoltunk, kérdezem, van-e esetleg kiegészítés, kérdés vagy 
észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, úgy szavazunk. Ki az, aki egyetért a 
napirendi javaslatokkal? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, 
hogy egyhangú. 

Három napirendi pontunk van, az első az IVSZ IKT Indexszel kapcsolatos 
beszámolója. A második a frekvenciagazdálkodásról kapunk egy tájékoztatót, és a harmadik 
napirendi pontunk pedig zárt ülés lesz. Itt előre elnézést kérek a kedves érdeklődőktől, de 
maga a zárt ülés azért indokolt, hiszen olyan információk hangozhatnak el, illetve olyan 
anyagokba kapunk betekintést, ami alapvetően nemzetbiztonsági titkokat is tartalmaz. 
Úgyhogy ez a három napirendi pontunk van. 

Az IVSZ IKT Index 

Azt javaslom, hogy akkor kezdjük is el. Nagy szeretettel köszöntöm Laufer Tamást, az 
IVSZ elnökét. Korábban egyeztettünk arról, hogy mivel a ciklus az IVSZ-en belül is lejár, 
ezért szeretnénk kérni egy kis áttekintést, hogy mi történt, egyébként pedig nyilván a 
tisztújításhoz sok sikert kívánva, ami ezen a héten lesz, szeretnénk, ha egy rövid kis 
beszámolót tartanál az IKT Index főbb kérdéseit boncolva, illetve utána nekünk is lenne egy-
két kérdésünk, ha ez még belefér. Át is adom a szót, elnök úr, parancsolj! 

Laufer Tamás elnök (IVSZ) tájékoztatója 

LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége): Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Nagyon köszönöm, az IVSZ 
nevében is megtisztelő ez a meghívás, remélem, hogy a jövőben ez a meghívás rendszeressé 
válhat. Nagyon szeretném azt, ha legalább az informatikai albizottság és az IVSZ között 
mondjuk ilyen kéthavonta egy egyeztetés lenne az éppen aktuális ügyekben. Azt hiszem, hogy 
ügyekből lesz elég. 

A mai napon az IVSZ IKT Indexszel kapcsolatban jöttünk össze, és bár természetesen 
egy ilyen szép és nemes épületben, mint a Parlament, az ember meghatódik, de őszintén 
szólva azért izzadok egy kicsit, mert 500 métert kellett ügetnem, hogy ideérjek a 
Parlamenthez időben, mert egyszerűen képtelen itt az ember parkolni, úgyhogy legközelebb 
egy sátorral jövök majd, hogy előtte biztosan ideérjek. Bocsánat a közbevetésért. 

Elnök úr említette, hogy egy ilyen rövid beszámolót tartsak az elmúlt három évről. A 
legrövidebb beszámolóra is azt gondolom, hogy legalább 10 vagy 15 perc kellene, úgyhogy 
én most ezzel nem is rabolnám el különösebben az időt. Annyit azért mindenképpen 
mondanék, hogy az ágazatnak alapvetően a legnagyobb kihívásai egyrészt az ágazati források, 
amelyek a 2014-2020-as szakaszban különlegesen fontosak, hogy megkapjuk azt, ami az 
ágazatot illeti. Azt szoktuk mondani, és ez így is van, most már pontos számokkal is alá 
tudjuk támasztani, erről beszélünk majd az indexben egy kicsit, hogy hozzávetőlegesen a 
GDP 10 százaléka az IKT, ebbe bele kell érteni a számítógépgyártással foglalkozó 
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elektronikai vállalatokat is, és mi azt szeretnénk megkapni, ami - hogy úgy mondjam - a 
jussunk, szeretnénk azt elérni, hogy legalább 600 milliárd forintos támogatást kapjunk a 2014-
2020-as időszakban. Nyilván ezt több területre, hangsúlyozottan a kkv-k fejlesztésére, 
hangsúlyozottan az innovációra, hangsúlyozottan a digitális írástudás-képességek 
megnövelésére, hangsúlyozottan szintén - de ezt inkább a kormányzat kapja és nem az 
informatika - az elektronikus kormányzati rendszereknek a bevezetésére, és hangsúlyozottan 
az infrastruktúráknak a kiépítésére. 

Azt szeretnénk elérni, hogy maga a beleszólásunk ezekbe a rendszerekbe sokkal 
közvetlenebb legyen, mint az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy nagyon sok stratégiai 
szövetséget kötöttünk a különböző államigazgatási intézményekkel, amire szükségünk lenne, 
az az, hogy a különböző ágazatokat érintő - mondjuk - innovációs területeken, de említhetnék 
itt még számos példát, különböző programcsomagoknál a szakági szövetséget, az 
érdekképviseletet sokkal intenzívebben be kell vonni a jövőben. Hiszen mi képviseljük azt a 
know how-t, amivel valóban el tudjuk dönteni azt, hogy mondjuk egy startup cég valóban 
igazi startup cég-e, egy külkereskedelmi cég-e, illetve egy vállalkozás, ami ki akar menni az 
országból és a pályázatát szakmai szempontból meg kell vizsgálni, azt gondolom, hogy az 
ágazat által kijelölt szakemberek ezt sokkal jobban el tudják dönteni, stb. 

A másik része pedig az utánpótláshiány, ha már itt megkaptam ezt a lehetőséget, hogy 
néhány percben erről beszéljek. Azt gondolom, erre az IKT Indexre majd visszatérünk, de 
súlyos mérnökhiánnyal kell szembenéznie az iparágnak, és ha valóban komolyan gondoljuk 
azt, hogy fejlesszük a gazdaságot, akkor ebbe az iparágba, az IKT-iparágba mindenképpen 
komoly tőkéket, forrásokat kell betenni. Mi azt mondjuk, hogy minden egyes forintnak 
legalább a négyszeresét tudjuk hozni megtérülésben, ezt akár igazolni is fogjuk a 
későbbiekben. Ehhez viszont meg kell változtatni - természettudományos fordulattal, ahogy 
fogalmaztam nemrégiben - a közoktatásban, a szakképzésben és akár a felsőoktatásban is a 
természettudományhoz a hozzáállást. 

A harmadik terület pedig: észre kell venni, hogy mivel a belső piacok gyengék, 
remélhetőleg az elkövetkezendő években erősödnek, viszont külföldön néhány éven belül már 
900 ezer informatikust keresnek. Barroso nagy koalíciója ez az összefogás, ebbe most nem 
megyek bele különösebben, tehát a szakma arra készül, hogy bemutatja azt, hogy milyen 
lehetőségek, milyen képességek vannak a továbbiakban, és mind a multiknak 
fejlesztőközpontokkal, mind a nagyobb kkv-knak támogatásokkal, exporttámogatásokkal, 
adóösztönző támogatásokkal és mind a startupoknak inkubációs támogatásokkal, ezt várjuk 
el, hogy a jövőben segítsenek. 

Akkor rátérnék erre az IKT Indexre. Először is, hogy honnan jött ez az egész dolog, 
hogy erre szükségünk van. 

Ahány csoport van, de azt mondjuk, hogy akár ahány felmérő intézmény is van, 
mindig így szórnak a számok. Valójában először a KSH adatait kezdtük el vizsgálni, amikor 
tavaly szeptemberben, októberben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, és ez úgy jött, 
hogy valójában az iparág megnövekedett külföldi tevékenységét vizsgáltuk, és egy felmérést 
akartunk végeztetni. Rájöttünk, hogy igazából pontos adatokkal még az EU sem rendelkezik, 
nemhogy itt meglenne az a módszertan, a képesség, hogy ezt pontosan felmérjük. Ezért mi 
egy speciális módszertant választottunk. Először is az IVSZ vállalatait megkerestük és 
megkérdeztük őket 6-8 területtel kapcsolatban, hogy mennyit exportálnak, ebből mennyi a 
szolgáltatás, mennyi a szoftver, árbevétel-növekedés, mennyi embert foglalkoztatnak, stb. 
Akkor ez egy láncreakciót indított el azzal, hogy az IVSZ-ben bíztak ezek a tagvállalatok, 
illetve az IVSZ-ben később bíztak azok a vállalatok, akik még nem tagvállalatok, ezért egy 
olyan adatbázis jött létre az IVSZ-en belül, amiről talán azt kell mondani, hogy egyedülállóan 
rálátunk a szoftverexport-piacra, ami a 2011-es számok alapján 180 milliárdra tehető. 
Előzetes, 2012-es számok alapján pedig 200 milliárd forintra tehető. 
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A következő lépés az volt, hogy akkor már úgy döntöttünk, hogy mi felállítjuk a saját 
magunk számait, a saját magunk indexét, és ezt úgy tettük meg, hogy megkerestük a NAV-ot, 
megkerestük a KSH-t, megkerestük az EMMI-t, és a NAV-val kötöttünk is egy 
megállapodást, minden évben tájékoztat bennünket, illetve negyedévente, de alapvetően 
minden évben akarjuk közölni ezeket a számokat, egy adott időszakban, a negyedik 
negyedévben megkapjuk az ágazatra vonatkozó összes számot. Ebből az összes számból egy-
két paramétert majd kiemelnék, és akkor ebből már lehet következtetéseket levonni az ágazat 
méretére, az ágazatban lévő vállalatok számára, az ágazatban lévő dolgozók, alkalmazottak 
számára. Nyilvánvalóan a két adatot összehasonlítva, akkor a növekedési tényezőket is lehet 
elemezni, és nem utolsósorban arra is lehet következtetéseket levonni, hogy például 2011-ben 
a szja, a tao és az áfa befizetése az ágazatnak elérte a 300 milliárd forintot, ami egyedülálló, 
csak magának az ágazatnak az áfa-befizetése a 10 százalékát megközelítette 2011-ben az 
egész piac teljes áfa-befizetésének. 

Tehát azt gondolom, hogy gazdaságilag elég látványosan meg lehet azt támasztani, 
hogy hol is van az ágazat, de ha már itt tartunk, akkor csak néhány adatot említek az 
érdekesség kedvéért. Az IKT-ágazatot úgy kell tekinteni, az infokommunikációs ágazatot, 
hogy hivatalosan a statisztikák szerint a NAV is különbontja, tehát az IKT elektronikai 
gyártók nem tartoznak bele, tehát a számítógépgyártók nem tartoznak bele, de összehozható 
természetesen a kettő, és összefüggésben is van nyilvánvalóan valamilyen szinten. Tehát azt 
kell mondani, hogy ha az elektronikus gyártókat levesszük, akkor 2300 milliárd forint volt 
2011-ben az IKT árbevétele, ha hozzáadjuk a számítógépes, elektronikai gyártókat, akkor 
pedig 7000 milliárd volt ez az árbevétel. 

A 20 ezer vállalatot meghaladta a vállalatok száma az ágazatban, és nagyon érdekes, 
egyesek szerint szomorú, mások szerint örvendetes, tehát ki hogy nézi ezeket a dolgokat, de a 
jövő szempontjából mindenképpen biztató, hogy ebből a 20-21 ezer vállalatból több mint 11 
ezer az evás vállalat. Én ezt egy sajtótájékoztatón azért mondtam egyszer biztatónak, mert 
arról kérdeztek, hogy a szürkegazdaság mennyire jellemző az ágazatunkra. Én azt mondtam, 
hogy mióta az evát behozták - most tekintsünk el hogy úgy mondjam, az import trükköktől 
vagy az importcsalásoktól -, alapvetően az ágazat megtisztult, és most inkább az jellemző, 
hogy van 11 ezer evás vállalat, ami praktikusan 11 ezer vállalkozót jelent. 

Visszatérve még az indexre, az indexnek két része van. Tehát van egy olyan része az 
indexnek, ami a tényekről szól, és van egy, ami a jövőt vizsgálja. Ami a jövőt vizsgálja, az 
pedig az, hogy megnézzük azt, hogy mennyi startup vállalat van a piacon és mennyi startup 
lesz a jövőben, a másik része az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hány informatikai mérnök van 
a piacon, és mennyi informatikai tanár van a piacon. 

Egyébként ez sajnos eléggé szomorú, legalábbis az ágazatnak szomorú, hogy 2500 
mérnökkel rendelkezünk, mondjuk 2011-ben ennyi volt – hogy ilyen csúnya szóval mondjam 
– az egyetemeinknek és a főiskoláinknak a kibocsátása, viszont ugyanabban az évben 
körülbelül 4500-an indultak el. Akkor a kérdés az, hogy mitől van ez a 40 százalékos 
lemorzsolódás? 

Ennek alapvetően két oka van, de ezt még vizsgáljuk. Tehát az egyik oka az, hogy a 
fiatal emberek, a fiatal diákok már – hogy úgy mondjam – az egyetem közben kedvet kapnak 
a pénzkeresethez és nagyon sokan otthagyják az egyetemeket, a másik pedig a minőségben 
van. Sajnos, tudomásul kell venni, hogy a közoktatásból nagyon kevesen jelentkeznek, tehát 
mondjuk úgy, hogy relatíve kevesen jelentkeznek a mérnöki pályákra, ezért nyilvánvalóan, 
hogy megint csak csúnyán fogalmazzam, a minőségben komoly problémákat találhatunk. 

Azt azért a 2500 mellett hadd tegyem hozzá, hogy 61 ezer végzős van egy évben, tehát 
2500 informatikai mérnök és 61 ezer végzős. Ez mutatja egyébként azt, hogy nem az 
egyetemi férőhelyek számával van probléma alapvetően a mérnökképzésnél, hiszen 4500-an 
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bekerülhetnek a rendszerbe, illetve akár még többen is bekerülhetnek a rendszerbe, sokkal 
inkább a minőséggel. 

A minőségen kétféleképpen lehet javítani. Azt gondolom, hogy a közoktatásban 
alapvetően erősíteni kell a természettudományos képzést, illetve olyan indikátorokat kell 
beállítani, olyan szabályzókat kell beállítani, ami egyébként már jó folyamat volt, hogy a 
természettudományos pályákat sokkal inkább támogatja a kormány, és azt gondolom, hogy 
így meg lehet győzni a környezetet, a szülőket, a diákokat, hogy abba az irányba induljanak, 
amire az iparágnak szüksége van. 

Ezen kívül még az indexnek egy olyan paramétere van, ami egy innovációs 
dashboard-nak, tehát egy innovációs táblának, kimutatásnak mondanánk, ami az Európai 
Uniónak a táblázata, amiben sajnos Magyarország ebben a pillanatban a harmadik 
szegmensben van a négy szegmens közül. Megjegyzem: nagyon sok paramétert, tehát 
szubjektív paramétereket is bevesznek ebbe a felmérésbe, de pont az a része, amit mi a 
szoftverexporttal megcsináltunk, az, hogy mennyien mennek ki külföldre, erre a részére ők 
sem kapnak igazán pontos adatokat. 

Tehát ezért gondoltuk azt, hogy maga ez az index, amit 100-ról indítunk majd talán, és 
akkor jövőre nézzük, hogy nőtt, csökkent stb., akkor ez már egy pontos mércéje lehet annak, 
hogy mennyit erősödött az ágazatunk. Nem is tudom, tegyek egy pontot talán? Azt hiszem. 

 
ELNÖK: Jó. Köszönjük szépen. 
 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Bocsánat, egy hibát elkövettem, hogy nem mutattam be a kollégámat, Vityi 
Pétert, ő, mondjuk azt, hogy a szakági igazgatója ennek a területnek, tehát ezért a területért 
volt felelős, a szoftverexporttal és az IKT Indexszel foglalkozott az IVSZ-en belül. 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

ELNÖK: Tökéletes! Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Megmondom őszintén, 
én csodálkoztam, hogy ilyen mutató nincsen, vagy legalábbis ezek az adatok összefésülve 
nincsenek jelen. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy az IVSZ ezt a zászlajára tűzte, és 
nyilván amiben tudunk segíteni, mi is állunk rendelkezésre, mert nyilván ezek az adatok 
borzasztóan fontosak, és lehet, hogy precízebb rálátást biztosít a döntéshozatalnál is. Úgyhogy 
nagyon örülök. 

Kifejezetten örülök annak is, hogy az IVSZ-ben, nyilván erről most nagyon sokat 
lehetne beszélni, hogy mi történt az elmúlt pár évben, de örülök annak, hogy gazdasági 
helyzet ide vagy oda, de az IVSZ erősödik, nem pedig gyengül, és kifejezetten örülök annak 
is, hogy civil szervezeteket meg tudunk még hívni a bizottsági ülésre is. 

Ha, elnök úr, megengeded, akkor egy-két kérdést azért még feltennénk, mert nagyon 
fontos ügyről van szó, és ha nem bánod, akkor egy csomagban összegyűjtenénk, talán így a 
legegyszerűbb, mert én az egész bizottsági ülést olyan másfél-kétórásra tervezem, és még 
nyilván másoknak is sorra kell jutniuk. 

Van-e kérdés vagy észrevétel? Kupcsok Lajos! 
 
DR. KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Egy nagyon informatív 

tájékoztatót kaptunk az IVSZ tevékenységéről. Én két dologra szeretnék rákérdezni. Az egyik 
a létszámadattal, a szövetséghez tartozó tagok létszámadatával lenne kapcsolatos, és ebből 
következik a kérdés is, hogy az én számításaim szerint az 1-1,5 százalékát tudja a tagságában 
a hazai informatikai vállalkozói közösségnek az IVSZ, aminek ugyan az árbevétele 
meglehetősen magas, 80 százalék, de attól még az 1-1,5 százalék az annyi. A kereskedelmi és 
iparkamarákkal tervezik-e az intézményes együttműködést, hiszen a kötelező regisztráció 
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okán ott ennek a többszöröse van, tehát száz százalék közeli állapothoz közelítenek a 
kereskedelmi és iparkamarák. 

A másik kérdés vagy észrevétel az oktatással kapcsolatos része az anyagnak. 
Egyetértek az anyag megállapításaival, én annyit tennék hozzá, hogy szerintem a 
természettudományos képzésnél is azért egy finomhangolásra szükség van. Tehát 
Magyarországon a mérnökképzést időről időre feldobjuk, és mint a csodatévő követ 
körbehordozzuk az országon, és meg kellene nézni azt, hogy mely szektorban van igény, mely 
szektorban nincs, melyik az, amelyik fejlődik, melyik az, amelyik nem fejlődik, az oktatásnak 
- ahogy nagyon helyesen említette - a minősége se mindig egyenletes. Tehát van, ahol erősebb 
mérnökképzés van, van, ahol inkább a technikus színvonal felé hajlik a munkaadók 
véleménye szerint a végzett mérnökök szakmai színvonala. 

Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és ezt nem is vitaként, inkább 
továbbgondolásként vetem fel, hogy ez egy nagyon komoly feladat, amiben úgy gondolom, 
hogy az IVSZ tevőleges és tényleges segítséget tud nyújtani, hogy tényleg egy kicsit 
finomítsuk már azt, hogy a természettudományos képzés alatt legalább ezen a területen mit 
értünk, tehát hová kell, mennyi kell, milyen kell, stb. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e más kérdés? Államtitkár úr, István, utána én. 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Kérdés és észrevétel van egyben, ezért kérdezni 

igazából nem látom indokoltnak, értem a meghallgatás időpontját és értem a szándékot is. 
Történt egy aláírás anno annak idején, amikor az IVSZ a Fidesszel a választások előtt egy 
stratégiai szövetséget kötött. Ennek eredményeként nem sikerült azt elérni, hogy maga az 
ágazat kössön stratégiai szövetséget egy programra. Ez volt az én javaslatom anno, annak 
idején, amelynek eredményeként már a választások előtt ez a szakterület úgy összességében 
egy erősebb pozíciót alakíthatott volna ki. 

Én ezt akkori értelemben nyilvánvalóan nem tartottam egy jó döntésnek. Azt 
fontosnak gondolom, hogy az elmúlt időszakban az IVSZ megfogalmazott kritikai 
megjegyzéseket olyan szituációkban is, amikor ennek helye volt, mégis ez a történet a 
jelenlegi IVSZ-re rávetíti a politikai elkötelezettségnek a képét. Ezért is tartom nagyon 
fontosnak azt, és súllyal szeretném kérni, itt lesz egy elnökválasztás. Azt gondolom, hogy az 
elmúlt két-három évet nincs idő értékelni, de annyit elmondhatunk, hogy egy sokkal erősebb 
szakmai érdekérvényesítésre van szükség az elkövetkezendő időszakban. 

Azt gondolom, hogy ebben valamennyien egyetértünk, és a nyilatkozatokból azt 
látom, hogy ebben Laufer Tamás elnök úr is egyetért, és én ezt üdvözlöm. 

Ezért is tartom kifejezetten fontosnak, és ennyiben kérnék választ, hogy jól 
értelmezem-e azt, hogy amit a bizottsági ülés elején elmondott, nevezetesen hogy mi ugyan 
most találkozunk mint bizottság először, de hogy az elkövetkezendő időszakban fontosnak 
tartja, hogy ha az IVSZ elnöke marad, akkor ez ne így legyen, hanem egy rendszeresebb 
kapcsolat alakuljon ki. Én ezt rendkívüli fontosságúnak tartom. Úgy gondolom ugyanis, hogy 
ahhoz, hogy sikert tudjunk elérni, elsősorban szakmai és szakmapolitikai összefogásra van 
szükség. Ahhoz pedig, hogy szakmai és szakmapolitikai összefogás létrejöhessen, szükség 
van a bizottságnak is támogatásra, hiszen itt ülünk képviselőként azzal a feladattal, hogy 
képviseljük az ágazatot, viszont kellő forrás, szakmaiság stb. nem áll rendelkezésre. 

Itt lehetne az IVSZ-szel egy olyan komoly stratégiai szövetséget kötni szakmai alapon, 
amelyik az én megítélésem szerint mind a szakmai munkák részletességében, mind a 
társadalmi elfogadottságban komoly sikereket hozhatna. 

Azt szeretném kérdezni, hogy az IVSZ támogatja-e azt, hogy az IVSZ az 
elkövetkezendő időszakban ebbe az irányba lépjen, és hogy az IVSZ és a mindenkori 
informatikai bizottság vagy albizottság, mert ez a parlamenttől függ, hogy milyen formában 
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van jelen, de nyilvánvalóan az informatikai és infokommunikációs albizottsággal írásos, 
szerződéses stratégiai együttműködés alakuljon ki. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Román István! 
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A tájékoztatással kapcsolatosan az 

lenne a kérésem, hogy az egyik területet - csak nagyon röviden - nem bánnám, ha tovább 
boncolgatnánk. Elhangzott az az adat, amelyet megkaptunk írásban is, hogy a magyar 
szoftver-exportpiac évente 180-200 milliárd forintot képes termelni, illetve akkora forgalmat 
bonyolít, és hogy ez megduplázható lenne. Most gyorsan elkezdtem számolni, és ez 
egyébként jelen pillanatban a magyar exportnak kevesebb mint 1 százaléka. Tehát ha 
pozitívan állunk hozzá, és miért ne állnánk hozzá pozitívan, akkor azt mondhatjuk, hogy igen 
komoly perspektívák vannak ezen a területen. 

Ezért is kérném, hogy ezt egy kicsit boncolgassuk, mert itt az írásos anyagban is benne 
van, hogy nyilván fejlesztéspolitikával és export-programfejlesztéssel lehetne ezt elősegíteni, 
de ennek a részleteibe, ha néhány gondolatig belemennénk, azt megköszönném. 

A másik: az IKT Indexszel kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Ahogy elnök úr is 
mondta, a mutatószám kétféle területből, a tényekből és a jövőképből tevődik össze. Nem 
lenne-e célszerű azon elgondolkodni vagy gondolkodtak-e azon, hogy amikor a jövőképről 
beszélünk, akkor talán az indexnek vagy a mutatónak a részévé lehetne tenni azt, hogy a 
középiskolás, általános iskolás korosztály milyen kompetenciákkal rendelkezik az informatika 
területén, mert elsőre legalábbis logikusnak tűnik az, hogy a jövőképet ez nagymértékben 
befolyásolja. Köszönöm a válaszát előre is. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mivel több jelentkezést nem láttam, ezért nekem még egy utolsó 

kérdésem lenne. Nekem is ez a 180 milliárd forint ugrott be mint kérdés, miszerint ennek 
mekkora részét állítják elő hazai vállalkozások? Engem ez érdekelne a legjobban, hogy 
legalábbis ennek a 180 milliárdos tételnek, szoftver-exportos tételnek hány százaléka kerül 
magyar részről előállításra. 

Mivel több kérdés nincsen, átadom a szót elnök úrnak. 

Laufer Tamás elnök (IVSZ) válaszai 

LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége): Köszönöm szépen, megpróbálok válaszolni, hogy ne is fussunk ki nagyon az 
időből. 

Az első kérdés volt a tagság száma versus OKIK-együttműködés. Az IVSZ-tagok 
száma ebben a pillanatban 350. Nagyon remélem, hogy amit önöknek kiosztottunk, ezt a 
dossziét, anyagot, abban benne van az a bemutatkozó oldal az IVSZ-ről is, és az látszik abból, 
hogy viszont a bent lévő vállalatoknak az ereje, tehát akik az IVSZ-ben vannak, azok több 
mint 80 százalékát adják az ágazat bevételének. Említettem, hogy a 21 ezer vállalatból több 
mint 11 ezer evás vállalat, ezek általában nem direktben, hanem indirektben, tehát ilyen 
beszállítói láncokon, kapcsolatokon keresztül. Szinte el lehet mondani azt, hogy az IVSZ-ben 
az összes olyan vállalat benne van, vagy a vállalatok nagy része benne van, aki közvetlenül a 
GDP-kalkulációnál számít, tehát hogy ő adja el a végleges fogyasztóknak a termékeket. 

Az OKIK-val az együttműködésünk azt gondolom, hogy egy hálás téma. A 
szakképzési területen velük és az NFM-mel kezdtünk egy együttműködést. Azt látni kell, 
hogy véleményünk szerint a kereskedelmi és iparkamara nem képes arra, hogy az IKT-
ágazatot megfelelően képviselje, tehát ők inkább a hagyományos ágazatok képzésében 
járatosabbak, és megegyezésünk alapján a kamarával egyfajta együttműködés, kooperáció 
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útján töltik be ezt a feladatot velünk, az IVSZ-szel. Nem tudom, hogy ez elfogadható-e. (Dr. 
Kupcsok Lajos: Igen.) 

Köszönöm, akkor mennék tovább a természettudományos oktatásra, képzésre, hogy mi 
ez konkrétan. Ez egy nagyon hosszú téma, és azt gondolom, nem is én vagyok a legavatottabb 
szakértője, én csak érzem, hogy fáj nekem. Tehát mondjuk a gyerekeimmel kapcsolatban is, 
ahogy a különböző intézményekkel, az általános iskolával, a gimnáziummal és az egyetemmel 
kapcsolatba kerültem, azt látom, hogy nagyon kevés a természettudományos tanár. Azt pedig 
már tudjuk hivatalos felmérésekből, itt az index EMIR részére azért visszahivatkoznék, hogy 
ma nagyságrenddel, lehet, hogy nem is egy nagyságrenddel többen mennek nyugdíjba 
természettudományos tanárok a közoktatásban, mint amennyien végeznek. 

Én most azt mondom, hogy szinte mindegy, hogy milyen tantárgyat tanítanak, de 
egészen biztos, hogy emelni kellene a természettudományos tantárgyak oktatási színvonalát és 
a képzési órák számát. 

Tehát én erre - hogy úgy mondjam - informálisan, mert formálisan az IVSZ június 
folyamán készül, hogy egy programcsomagot ezzel kapcsolatban összeállítson. De mondjuk a 
gyerekemnek elővettem az órarendjét, megszámoltam, és azt láttam, hogy 4 testnevelés és 2 
úszásóra van, ötödikes, és azt láttam, hogy másfél óra van természetismeretre, és emellett van 
még 2 ének is, és akkor most nem akarom a magyart, a történelmet sorolni, szerintem azok 
nagyjából a helyükön vannak. És akkor azt mertem javasolni, hogy én egyet ellopnék azért a 
tornából, és egyet ellopnék az énekből mondjuk. Jó dolog énekelni, mindannyian szeretünk, 
főleg amikor van szabadidőnk, de ettől függetlenül ne felejtsük el, hogy ma, azt gondolom, 
hogy ha azt megvizsgáljuk, hogy a szakmáknak tíz éven belül a 90 százaléka valamilyen 
szinten az informatikai képzéshez kötődik, én ennél sokkal határozottabb lennék, és azt 
mondanám, hogy lehet, hogy kötelezővé tenném a heti egy informatikaoktatást. Nem azért, 
hogy ismerjék az informatikai rendszereket, hanem azért, mert a jövő egyik szakmája ez. 

Azt szoktam mondani, hogy körülbelül százezer informatikus van a rendszerben úgy, 
hogy ha hozzáadjuk a különböző vállalatokat is, ahol informatikusok dolgoznak és levonjuk 
az informatikai szektorban nem informatikus területen dolgozókat, és ez a százezer ember, aki 
ebből a szakmából él, az el tud tartani egy 2-3 fős családot, tehát el tud tartani 3-400 ezer 
embert, illetve stabilan tud fogyasztani, stabilan tud támogatni. Azt gondolom, hogy ebben a 
pillanatban ez egy erős középrétegnek számít ma Magyarországon. 

Tehát ez 7-800 ezer embert jelent. Ha sikerül megduplázni a számukat, akkor azt 
gondolom, hogy már - hogy úgy mondjam - a népesség tekintetében sem, tehát a 
foglalkoztatás tekintetében még mindig alacsony ugyan, hiszen csak 100 ezer, illetve 200 ezer 
emberről beszélünk, de ez a 200 ezer ember közel kétmillió embert el tud tartani. Erre 
szoktam mondani, hogy most már csak meg kell találni a minőségi mezőgazdaság mellett még 
egy-két műsorszámot, hogy miből szerzi meg az ország a gazdasági stabilitását. Nem tudom, 
hogy ez így megfelel-e. (Dr. Kupcsok Lajos: Igen.) Köszönöm szépen. Akkor továbblépnék a 
3. pontra. 

Azt gondolom, hogy értettem az intrika és a kritika jellegét is a felvetéseknek, és meg 
is köszönöm, hogy őszintén beszélünk. Azt gondolom, hogy az IVSZ-nek a feladata, a 
jövőben különösen, de ebben a három évben sikerült azt elérni, hogy figyelnek ránk, nem is 
kis mértékben. Tehát már nemcsak a szakmédia figyel ránk, hanem a mainstream média is 
figyel ránk. Tehát ha valamit mondunk, tudják azt, hogy megalapozottan mondjuk, nem 
beszélünk össze-vissza, nem a bulvárvonalon beszélünk, hanem mindig javaslatokat nyújtunk 
be, mindig kooperációkat kötünk, és rengeteg taktikai és stratégiai együttműködést írtunk alá. 
Itt akkor elkezdhetném sorolni a különböző intézményeket, hogy a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Innovációs Hivatal, a HITA, a NISZ, a NAV, körülbelül 15 
ilyen taktikai egyezséget kötöttünk. Tehát azt gondolom, hogy ez az állítás nem igaz, hogy 
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nem kötöttük meg a különböző szakmai előrejutáshoz, illetve az ágazat erejének 
megmutatásához szükséges olyan szerződéseket, amire szükség van. 

Az, hogy ez miért nem stratégiai szintű, azt gondolom, hogy ez stratégiai szintű lesz 
rövidesen, de valójában én ebben a kérdésben máshová tenném a hangsúlyt. Valójában a 
hangsúly azon van, hogy a kormányunkban, politikusainkban, a döntéshozókban, a döntést 
befolyásoló makroközgazdászokban egyfajta - hogy úgy mondjam - gát felszabadul vagy 
megszűnik az információs társadalommal szemben. Ma az információs társadalmat - most 
nem akarok belemenni egy félórás előadásba - a globalizációval kötik össze, és úgy 
gondolják, hogy az információs társadalom egyenlő az informatikával. Ezért bár minden 
szinten, gondoljunk csak a magyar növekedési tervre, az Új Széchenyi Programra, minden 
szinten tízből három az IKT informatika, kommunikáció, vagy távközlés, elektronika, vagy 
mondjuk ötből egy, amikor az IKT-t egynek mondják, ezek kreatív iparágak. Miről szól? 
Valójában a szoftverterületekről, amely volumenében jelentős. 

Tehát azt gondolom, hogy stratégiailag itt már mindenki képben van az említettek, a 
meghatározó emberek, az országra döntő befolyással lévő embereknél, hogy mi is az ágazat 
ereje és a súlya. Itt az a probléma, hogy tudomásul kell venni, hogy ez egy új történelmi kor, 
egy új kor, egy új ipari forradalom, amiben vagyunk, és használni kell ezeket az eszközöket, 
meg kell tanítani használni ezeket az eszközöket, és ha ezt fel merjük vállalni, akkor azt 
gondolom, hogy sokkal hatékonyabban tudunk lépni. 

Én ezt tartom az IVSZ feladatának a jövőben, hogy egyfajta katalizátorszerepet töltsön 
be, az egész ágazat 20 ezer vállalatát, 70 ezer emberét próbálja összefogni, és nem érdekel, 
hogy az IVSZ-ben 350-en vagy 3500-an vannak, engem az érdekel, hogy észreveszik azt, 
hogy az ágazatban micsoda erő és micsoda lehetőség van. 

A rendszeres kapcsolat tartásáról: ez ilyen véletlenek egybeesése, mert én mindjárt 
ezzel kezdtem a beszélgetést, hogy én is szeretném ezt, és én is szeretnék egy ilyen stratégiai 
szövetséget kötni, és azt gondolom, hogy ennek nincs semmi akadálya. Tehát azt gondolom, 
hogy ez az ágazat mindannyiunk érdeke, a politika fölött áll, tehát ez egy alkalmas nevező 
arra, hogy mindenki egyenlő szinten hozzá tudjon járulni a sikerhez. 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Ezt érthetem úgy, hogy lesz szerződés? Mert annak az 

a formája, hogy megállapodás a bizottság és az IVSZ között. (Laufer Tamás: Igen.) 
Köszönöm. 

 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Ez csak a mi részünk, ettől még nektek is… (Baja Ferenc: Nyilvánvalóan.) 
 
ELNÖK: Még nyilván mi is megbeszéljük a bizottság többségével, képviselőként 

mondom, bocsánat, hogy a szavadba vágok. 
 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Ezt megígérem, nekem is meg kell beszélnem majd odahaza, meg bizonyos 
feltételei is vannak. 

 
ELNÖK: Be is jelenthetjük akkor. 
 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Akkor átadnám még a szót Vityi Péternek. 
 
ELNÖK: Tényleg nem akarom az időre felhívni a figyelmet, de egy pár perc múlva 

szeretnénk ezt a napirendet lezárni, mert az a helyzet, hogy úgy tudom, hogy a harmadik 
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napirendi pontunknál, ami zárt ülés, államtitkár úrnak viszonylag szűkös az ideje, úgyhogy ha 
lehet, minél rövidebben. Köszönöm szépen. 

Vityi Péter (IVSZ) válaszai 

VITYI PÉTER igazgató (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége): A következő kérdés a 180 milliárdos export részarányáról szólt. Azt gondolom, 
itt nagyon fontos megvizsgálni, hogy az export igazából hogyan épül fel. Gyakorlatilag ez a 
180 milliárd mind hozzáadott érték és az importtartalma lényegében nulla. Ha megvizsgáljuk 
azt, én próbáltam a KSH-tól és egyéb helyekről, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától is 
egy olyanfajta információt szerezni, hogy a magyar árukivitelből megnézni azt, hogy mennyi 
hozzáadott értéket tartalmaz az az árukivitel. Ilyen adatot sajnos nem lehet találni. 

Ez szerintem óriási baj, hiszen végeredményben számunkra az az export fontos, ami 
hozzáadott értéket teremtett. Azt gondolom, hogy ennek az 1 százaléknak vagy alig 1 
százaléknak a jelentősége sokkal nagyobb, ha meg tudnánk azt állapítani, hogy mennyi a más 
exporttermékek importhányada, illetve mennyi a hozzáadott értékből – oda elszámolnak olyan 
hozzáadott értéket is, ami berendezések beruházása kapcsán kerül oda. 

Tehát azt gondolom, hogy ez a 180 milliárd egy friss pénz az országnak, emögött 
nincsen kiadás és ez egy olyan piacon teremtődik meg, ahol a piaci lehetőségek, miután 
világpiacról beszélünk, végtelenek, számunkra végtelenek. Tehát ezt nyugodtan meg lehet 
duplázni öt év alatt, de lehet ezt továbbvinni. Tehát egy ilyen méretű országnak, ha megfelelő 
szakemberbázist épít ki, akkor egyre több beruházást, egyre több fejlesztést fog vonzani. 

Itt nem szeretnék megfeledkezni azokról a startup cégekről sem, akikről keveset tudni 
még ma, de van ma olyan startup cég, amely Magyarországról indult és a piaci értéke 140 
milliárd forint, az amerikai piacon dolgozik, az éves forgalma 40 milliárd forint fölött jár, és 
30-40 százalékkal nő. Ilyen startup cégekből egyre több van, és ezek szignifikánsan hozzá 
fognak járulni az exportnövekedéshez. 

Egy másik kérdésre is válaszolnék. 
 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Egy pillanat, csak egyetlen számadatot mondok, csak hogy gondoljuk végig a 
dolgokat. 

Tehát azt gondolom, hogy 80 milliárd euró exportról beszélünk, ami közel az egész 
GDP-nk, hiszen nem érjük el a 100 milliárd eurót, tehát ha azt nézzük, hogy körülbelül 10 
százalékos a hozzáadott értéke ennek az átlagban 80 milliárdnak, akkor ez az adat, tehát ez a 
közel 200 milliárd, ami már valójában meghaladott adat, hiszen 2011-es adatról beszélünk és 
borzasztó dinamikusan nő. Ez bizony közel 10 százalékát jelentheti a hozzáadott értéknek, 
úgyhogy innentől már lényeges területről beszélünk. 

Oroján Sándor úr, aki itt ül, ő az oktatási területünk vezetője az IVSZ-en belül, még 
hozzászólna. 

 
ELNÖK: Ez az utolsó kérdés, ugye? 
 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Nem, ez volt az ötödik kérdés. 
 
ELNÖK: Három perc. Nem szoktunk ilyet tenni, de akkor Oroján Sándoré a szó, ha ő 

tudja a választ, és utána lezárom ezt a napirendi pontot. 
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Oroján Sándor (IVSZ válaszai 

OROJÁN SÁNDOR koordinátor (Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kérdés 
arra vonatkozott, hogy az IKT Indexnek van-e olyan része, amely azt mérné, hogy az 
általános és középiskolások körében a digitális eszközfelhasználás, illetve a digitális 
kompetenciák kerülnek-e mérésre, illetve hogy ezek hogyan alakulnak a jövőben. Ilyen mérés 
a mi tudomásunk szerint jelenleg nincsen, viszont az IVSZ szeretné elérni azt - ezt mind az 
IVSZ oktatási ügyekért felelős koordinátora mondom -, hogy a jövőben a nyolcadikos végzős 
általános iskolások körében ne csupán a matematikai és nyelvi készségeket, kompetenciákat 
mérje az Oktatási Hivatal, hanem az úgynevezett digitális kompetenciákat, aminek három 
összetevője van. Az egyik a digitális eszközkezelés, a másik a digitális kognitív készségek, a 
harmadik pedig a digitális szociális képességek, és amennyiben ez megvalósul, reményeink 
szerint legkorábban egy pilot projekt keretein belül jövőre, legkésőbb két év múlva, abban az 
esetben az IKT Index részét tudja képezni, és azt is látni fogjuk, hogy a jövőben a digitális 
kompetenciák a társadalomban az egészen fiatalok körében hogyan alakulnak. Köszönöm a 
szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Bocsánat, itt volt még egy kérdés, az utolsó egy percben. 
 
VITYI PÉTER igazgató (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Csak két szám, az volt a kérdés, hogy 180 milliárdból mennyi a hazai előállítás. 
A forgalomnak a fele hazai cégek által generált, és jelenleg a 100 millió forint fölötti exporttal 
40 magyar cég rendelkezik, ebből 10-nek 1 milliárd forint fölötti exportvolumene van. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én azt látom a képviselőtársaim arcán, hogy a válaszok 

kielégítőek voltak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy az IVSZ képviseltette magát 
a mai bizottsági ülésen. Szeretnénk majd újra meghívni, nyilván a tisztújítás után, az új 
vezetőséget, és szeretném, ha folyamatos kapcsolatban lennénk, mert tényleg azt gondolom, 
hogy nagyon sokan, gazdasági válság ide vagy oda, de elgyengültek, az IVSZ hál’ istennek 
egy olyan bástya, ami tartja magát és örülünk annak, hogy van egy ilyen komoly 
szervezetünk. 

Úgyhogy a tisztújítás után várunk vissza szeretettel titeket, illetve itt szeretném külön 
bejelenteni, hogy a következő bizottsági ülésen majd nemcsak az IVSZ új elnökségét, de majd 
a Magyar Postát is szeretnénk invitálni, illetve majd a Magyar Posta új vezetőségét is meg 
szeretnénk kérni, hogy mutatkozzanak be és mondják el az ő terveiket is, de ez a következő 
bizottsági ülés része. 

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy elfáradtatok és további jó munkát kívánok! 
 
LAUFER TAMÁS elnök (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége): Én is köszönöm a kedves szavait elnök úrnak és köszönöm a meghívást, a 
lehetőséget arra, hogy itt azt gondolom, hogy az ágazat szempontjából nagyon fontos 
kérdésekről tudtunk ma beszélgetni. Azt a reményemet fejezem ki, hogy azzal, hogy a 
jövőben rendszeresen találkozunk, tehát maga a bizottság is talán több töltettel fel lesz 
szerelve, hogy hatékonyan tudja áttörni azt az általam gátnak vagy szellemi gátnak vagy 
barikádnak nevezett valamit, amivel azt gondolom, hogy mindannyian közösen sokat 
segíthetünk az országainkon. 

Köszönöm a meghívást. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Ezennel az első napirendi pontot le is zárnám. 

Tájékoztató Magyarország frekvenciagazdálkodásáról 

Rátérnénk a második napirendi pontra, itt egy rövid tájékoztatót kapunk Magyarország 
frekvenciagazdálkodásáról. Megkérem Mátrai Gábor elnökhelyettes urat, aki az NMHH 
elnökhelyettese, illetve Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató asszonyt, szintúgy az NMHH 
képviseletében, illetve Vári Péter főigazgató-helyettes urat, hogy foglaljanak helyet.  

Úgy tudom, hogy kapunk egy rövid prezentációt, és utána feltehetjük a kérdéseinket. 
Arra szeretném kérni elnökhelyettes urat, hogy bár ritkábban találkozunk ilyen formában, de 
ahhoz, hogy legyen időnk még a harmadik napirendi pontot is megbeszélni, inkább a fontos 
részeket domborítsuk ki, és akkor legyen még kérdésre, illetve észrevételre lehetőség, hogy 
utána a zárt ülés keretén belül is az e-útdíjról tudjunk tájékozódni. 

Elnökhelyettes úrnak megadom a szót, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a 
meghívásunkat. 

Mátrai Gábor elnökhelyettes (NMHH) tájékoztatója 

MÁTRAI GÁBOR elnökhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Nagyon 
szépen köszönjük a meghívást. Szeretettel köszöntöm az albizottság tagjait, illetve a 
megjelent vendégeket, és belekezdenénk egy formális prezentációba, amelyet az ország 
frekvenciagazdálkodásával kapcsolatban állítottunk össze. 

Ahhoz, hogy a frekvenciagazdálkodással kapcsolatban előre tudjunk menni, nagyon 
fontos egy tágabb dimenzióba helyezni a frekvenciagazdálkodást. Ez pedig arról szól, hogy a 
frekvencia, mint egy korlátos erőforrás, az egy dinamikusan változó infokommunikációs 
világban tölt be nagyon komoly szerepet, nagyon komoly eszközt. 

Ennek a megváltozó digitális infokommunikációs világnak az egyik legfontosabb 
eleme, hogy mindent áthat a digitalizáció, globálissá válik a világ, az adatok térnyerése válik 
meghatározóvá. Egy dinamikusan változó környezetben tudjuk elképzelni az 
infokommunikációs világot, amely állandó fejlődésben van, és ehhez változó szabályozás 
szükséges, állandóan igazodó és változó szabályozás szükséges. 

Egy új digitális ökoszisztéma kerül kialakításra, kialakulásra, ebben az új digitális 
ökoszisztémában egyik oldalon a fogyasztói elvárások, korábbi nevén vagy más néven a 
keresleti oldal, a másik oldalon pedig a szolgáltató vállalatok, tartalmak, eszközök, tehát a 
kínálat, a kínálati oldal jelenik meg. 

Ezek között a területek között, a két oldal között a széles sávú infrastruktúra teremt 
olyan kapcsot, amely egyre több felhasználónak - az egyre több csatornán elérhető egyre több 
eszközön és szolgáltatáson keresztül - az egyre több tartalomhoz való jutás, hozzáférés, 
javakhoz való hozzáférés lehetőségét biztosítja. 

Ezen új széles sávú infrastruktúrák, megújuló infrastruktúrák jellemzői a mobilitás 
iránti igény, a komplex együttműködő alkalmazások, a gyorsan bővülő sávszélesség, tehát a 
sávszélesség iránti igény egyre bővülő eleme, a növekvő interaktivitás, a felhasználók 
háttértudásának egyre inkább háttérbe szorulása, illetve az átviteli és tömörítési technológiák 
térnyerése. 

Mindezen új digitális ökoszisztémában csak akkor tudunk igazából jól eligazodni, ha 
bizonyos elemeket, bizonyos mérföldköveket, bizonyos célokat, célpontokat kijelölünk, 
amelyek mentén haladunk előre. A mi célpontjaink gyakorlatilag a versenyképesség, az 
esélyegyenlőség, a felzárkózás, a modernizáció megteremtése, és mindezt együttműködés és 
partnerség keretében képzeljük el. 
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A digitális ökoszisztéma fő trendjeit is számba vettük. Ez jellemzően a tartalmak és a 
hálózatok konvergenciájának, aggregációjának jellemzője. Egyre növekvő kapacitásigény, 
erről már szintén beszéltünk az előbb. 

Nagyon fontos megemlíteni a közérdek előtérbe kerülését, a közérdek és a 
magánérdek együttes érdekeinek figyelembevételét. Nagyon fontos, és talán az előző 
napirendi ponthoz is kapcsolódik az informatikának nemcsak önmagában való vizsgálata, 
értelmezése, tanítása, oktatása, hanem az informatikai biztonság szerepének a hangsúlyozása, 
a tudatos, felkészült felhasználók megjelenése nagyon fontos elem. Tehát a biztonság 
szerepének a felértékelődése. 

Az interaktivitásról szintén beszéltünk, ami egyre inkább hangsúlyossá válik, és ahogy 
említettük, a mobilitás iránti igény megfogalmazódik, a felhasználók a szolgáltatásokat és a 
tartalmakat bárhol, bármikor, tulajdonképpen automatikusan igénybe akarják venni, 
mindenféle nehézségek nélkül. 

Hatóságunk a frekvenciagazdálkodással kapcsolatosan megfogalmazta azt a stratégiai 
partnerségi - mondjuk úgy, hogy - irányt, amely a piaci szereplőkkel is, és minden 
szereplővel, aki a frekvenciában érdekelt, így a fogyasztókkal, a döntéshozókkal, a 
törvényalkotókkal is megfelelő alapot jelent az együttműködésre. Ez az irány a XXI. századi 
versenyképességet helyezi a középpontba, ugyanis ez meghatározó szerepet jelent a digitális 
gazdaság fejlődésében, illetve ezen múlik a digitális gazdaság fejlődése. 

Megítélésünk szerint a mobiltechnológia, mobiltávközlés, a mobil adatátvitel, a 
frekvenciával való gazdálkodás nem egyszerűen technikai, technológiai kérdés. Ez gazdasági, 
társadalmi kérdés, a társadalmi versenyképesség jövőjét és a gazdasági esélyegyenlőséget, a 
gazdasági versenyképességet alapvetően meghatározó stratégiai kérdés. Ezért az államnak, az 
állam nevében eljáró minden intézménynek fokozott felelőssége van a hatékony 
frekvenciagazdálkodásért. De az állam mellett minden piaci szereplőnek meghatározó szerepe 
van ebben. Éppen ezért az NMHH a stratégiájának a célpontjába, illetve középpontjába ezen 
stratégiai partnerséget állította, és igyekszik a piac összes szereplőjével, minden szereplővel, 
felülvizsgálva az eddigi automatizmusokon nyugvó együttműködési modellt, új 
együttműködési modellt kialakítani. 

Céljaink: segíteni, ösztönözni, támogatni, szükség esetén megfelelő intézkedésekkel 
felgyorsítani a mobilinternet-lefedettség növekedését Magyarországon. Sok sikert értünk el az 
elmúlt időszakban, de elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon a HSPA, a mobilinternet-
szolgáltatások jelen pillanatban a lakosság 40 százaléka számára elérhetőek, fejlesztések 
mellett is. 

A másik célunk: segíteni, ösztönözni, támogatni, megfelelő intézkedésekkel 
felgyorsítani a mobilinternet-penetráció növekedését, tehát nemcsak a lefedettséget, hanem a 
mobilinternet-penetráció növekedését annak érdekében, hogy felzárkózhassunk az európai 
uniós átlaghoz. 

Az ábrákból látható, hogy azért itt van mit pótolnunk és vannak lemaradásaink. Bár 
növekszünk, a növekedés mértéke még mindig az európai szint alatt van. Kitűzött cél, hogy a 
drasztikus lemaradást az európai átlagtól, ezt a nyíló ollót vagy a meglévő távolságot az 
ollóban csökkentsük az elkövetkezendő időben. 

A következő célunk: szintén segíteni, ösztönözni, támogatni a korlátozások nélküli 
mobilinternet egyre nagyobb fokú használatát. Tehát indultunk a lefedettségből, az 
adatátviteli szolgáltatások penetrációjának növeléséből, és ösztönözni a felhasználást is. 

Tudjuk, hogy egyrészt kínálati oldalon lehet serkenteni mindezeket a kitűzött célokat, 
másrészt keresleti oldalon. Az NMHH jelen pillanatban a kínálati oldalon tud megfelelő 
lépéseket, eszközöket igénybe venni, és ezzel is a partnerség keretében, a piaci szereplőkkel 
együtt, új piaci szereplőkkel a kitűzött céljait elérni. 
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Szeretnék itt említést tenni a 2020 digitális menetrendről, az Európai Unió digitális 
menetrendjéről, amely 7 pillérre alapozta az információs társadalom fejlődését, amelynek két 
pontját emeltem itt ki: a nagy sebességű és szupergyors internet-hozzáférést, illetve a 
társadalmi előnyök biztosítását ezen keresztül. Ennek leképezése Magyarországon a digitális 
megújulás nemzeti cselekvési terv, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állított össze. 

Annak érdekében, hogy megértsük, hogy mi is a frekvencia, és milyen frekvenciák is 
állnak rendelkezésünkre, a kollégáim fognak részletesebben tájékoztatást adni. De még 
mielőtt ebbe belemennénk, szeretném hangsúlyozni, hogy a frekvenciagazdálkodás nem egy 
olyan egyszerű kérdés, hogy a polcon lévő frekvenciákat levesszük, és egyik napról a másikra 
értékesítjük. Ez egy nagyon hosszú és komplex folyamatnak a része. 

A komplex folyamatot talán azzal tudom érzékeltetni, hogy annak idején, amikor a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megalakult, az elsők között alkotott rendeletet a 
rendeletalkotási jogának keretén belül, amellyel új frekvenciadíj-rendszert alakított ki, a piaci 
szereplők kérésére is sávos frekvencia-használati díjrendszert léptetett életbe. Implementáltuk 
a GSM-irányelvet, ami alapvetően lehetővé tette, hogy a különböző sávokban különböző 
technológiákat lehet használni. Ennek azért van jelentősége, mert például a GSM-
technológián vagy GSM-rendszeren belül most már UMTS és LTE technológiát is lehet 
használni, ami teljesen átértékelte ezeknek a GSM-sávoknak a felhasználási lehetőségét. 
Visszautalva itt annak idején a koncessziós szerződésben rögzített feltételekre, illetve az azzal 
kapcsolatban kialakított feltételrendszerre. 

Mindemellett ahhoz, hogy megfelelően alkalmazzuk ezeket a frekvenciákat, 
zavarmentessé, zavartatásmentessé kellett tennünk a sávokat. Műszaki, technológiai lépéseket 
kellett tennünk az FNFT RAT-ban: a frekvenciák nemzeti felosztási terve rádióalkalmazások 
táblázatát módosítanunk kellett az új szabályoknak megfelelően. Nem elhanyagolható a 
nemzetközi környezet változása. Az úgynevezett hosszú távú, több éves rádióspektrum-
politikai stratégiája az Európai Uniónak 2012-ben került véglegesítésre, az abban foglaltakat 
át kellett vezetni a mi tevékenységünkön is. 

Nagyon fontos megemlíteni a digitális átállást. A digitális átállás biztosítja azt, hogy 
ma az egyik legértékesebb frekvenciasáv, a 800 megahertzes frekvenciasáv felszabaduljon, és 
azt is rendelkezésre tudjuk bocsátani.  

Azon probléma egyébként, amely a frekvenciagazdálkodással kapcsolatban felmerül, 
nem egyedi, nem magyar probléma, nem magyar kérdés. Az Európai Unió összes országa 
ezen frekvenciák minél hatékonyabb hasznosításának kérdésével foglalkozik. Jelenleg én, 
mint az európai szabályozó hatóságok testületének alelnöke, közvetlenül is el tudom mondani, 
hogy ez napi kérdés minden BEREC-ülésen. Napi kérdés még inkább a kisebb piacokon, azon 
piacokon, amelyek jellemzően Közép-Európára hatnak, így kezdeményeztük többek között az 
együttműködést, az egyeztetést, nemcsak a frekvenciagazdálkodás kérdésében, de kifejezetten 
frekvenciaértékesítés kérdésében is a környező országokkal. Az első ilyen találkozónk április 
végén volt Bécsben a mi kezdeményezésünkre, ahol a szlovák, a cseh, a román, az osztrák és 
a szlovén hatóság képviselői osztották meg azokat a problémákat, amelyeket itt el tudok 
mondani mindenkinek, ugyanazok a problémák. A következő ülésre még ebben a hónapban 
Budapesten fog sor kerülni. 

Tehát ezzel szerettem volna egy picit érzékeltetni, hogy komplex kérdésről beszélünk. 
Nem egyszerűen arról, hogy egyik napról a másikra értékesíthetünk különböző frekvenciákat, 
és ezt olyan kontextusba is kell helyeznünk, hogy a már értékesített frekvenciákat hogyan 
kezeljük az elkövetkezendő időben, amelyeknek egyébként a lejárata előttünk áll. 

Köszönöm szépen. Én átadnám a szót Vári Péter főigazgató-helyettes úrnak, illetve 
egy kicsit udvariatlanul, de először bemutatnám még Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató 
asszonyt, aki szintén ki fogja egészíteni ezt a prezentációt. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Vári Péter úr! 

Vári Péter főigazgató-helyettes (NMHH) kiegészítése 

VÁRI PÉTER főigazgató-helyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen. Elnézést, egy kicsit ennek a spektrumnak a műszaki részéről beszélnék, 
hogy pontosan miről is van szó műszaki értelemben véve. 

Maga a spektrum jóval tágabb fogalmat jelent számunkra, de most kiemelnék ezek 
közül egy pár sávot, mint a 450, 800, 900, 1800, 2500, 2600 és 3700 megahertzes sávokat, 
amelyekről az elmúlt időszakban szó esett vagy most szót ejtenék én is. 

A 450 megahertzes sáv esetében a rendelkezésre álló sávszélességünk 7,38 megahertz, 
a két végén védősávval ellátva, és ez pályázat alapján kerülne értékesítésre, használatba 
adásra, ahol várhatóan a szolgáltatók száma egy lesz. Esetlegesen közcélú kommunikációs 
igények kielégítésére tervezhető ez a frekvencia-felhasználás. 

A technológia szempontjából ma, ami elérhető technológia, az jellemzően CDMA, de 
a jövőben ez változhat, tehát akár LTE is lehetséges. Ennek a pályáztatásnak az ütemezése 
jogszabály-módosítás előkészítése alatt van, ez megtörtént már részben, az említett FNFT 
RAT notifikációs befejezése várható júliusban, ezt követően indulhat maga a pályáztatás 
folyamata, ami körülbelül ennek az évnek a végén vagy a jövő év elején zárulhat le.  

Mobil magsávok áttekintése: itt igyekeztem egy térképen ábrázolni azt, hogy pontosan 
mely sávokról van szó, mely sávrészek azok, amelyek még ki nem osztott sávoknak 
tekinthetők és melyek, amelyek értékesítésre várnak. A három alapszínnel, a három 
szolgáltató által jelenleg használt frekvencia-sávrészeket lehet látni, a szürkébb vagy ilyen 
barnásabb részben pedig az említett ki nem osztott vagy értékesítésre váró frekvenciasávokat 
ábrázoltuk. 

A 3700 megahertzes sávot nem tettem fel erre az ábrára, hiszen majd a végén külön 
ejtek szót annak a fontosságáról. 

Nézzük a 800 megahertzes sávot, láthatóan 60 megahertzes sávszélesség áll 
rendelkezésre FDD-alkalmazás mellett, 900 megahertzes sáv esetében lehet látni az E-GSM-
sávnak ezt a 10,8 megahertzes sávszélességét, melyben a három szolgáltatónak egy-egy 
sávszelete látható. A Kúria döntését követően újrahasznosításra kerül ez a sáv, minden GSM-
sáv teljes egészében. 

A 900 megahertzes sáv többi részében a három szolgáltató használja a sávrészét, 
illetve az ő hatósági szerződésüknek a határideje jár le adott időpontokban, itt elsőként majd a 
Vodafone-nak 2014 októberében, majd ezt követően pedig a Telekomnak és a Telenornak 
2016-ban.  

Az 1800 megahertzes sáv esetében egységesen 2014 októberében jár le a sávhasználati 
jogosultsága a szolgáltatóknak. A 2500 megahertzes sáv később került értékesítésre. Itt a 
használati időtartam 2019 decemberéig tart. A 2600 megahertzes sáv teljesen üres sáv, tehát 
ezt szeretnénk értékesíteni. 

Hogy ezek a sávok mennyire egyenértékűek vagy mit jelentenek, úgy tudnám ezt jól 
jellemezni, hogy az 1 gigahertz alatti sávokat tipikusan területi lefedésre használják a 
mobilszolgáltatók, az 1 gigahertz feletti sávokat pedig tipikusan kapacitás növelésére adott 
területen belül. 

Különböző technológiák érhetők el ezekben a sávokban, tehát a 800 megahertzes 
sávban az LTE-technológiát látjuk várományosnak, a 900 megahertzes sávban GSM, UMTS, 
LTE, WiMAX lehetne a szabályozás szerint, de itt a három említett első technológia, tehát a 
GSM, UMTS és az LTE, ami elérhető ma a magyar távközlésben.  

Az 1800 megahertzes sávban szintén GSM, UMTS, LTE, a 2,1 gigahertzes sávban - ez 
volt az a 3G-s sáv - az UMTS volt az új technológia, ami bevezetésre került, itt lesz majd 
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változás a jövőben, itt az LTE-technológia is bevezetésre kerülhet 2014-től, de erre kitérek 
még a következő diákon. 

A 2,6 gigahertzes sávban szintén LTE-technológiát várunk mint használható 
technológiát. 

A 800 megahertzes sáv érdekességéről egy pár szót hadd szóljak, hiszen maga a sáv 
jelenleg használt egyébként, és nem az analóg, hanem a digitális tévé-műsorszórás használja 
ezt a sávot, hiszen ebben a sávrészben helyezkedik el a C multiplex. Ezt kell gyakorlatilag év 
végéig lehangolni a 800 megahertzes sáv alá, hogy fel tudjuk szabadítani a „digitális 
hozadék” sávot, és a jelenleg tévécsatornák által használt sávokat át lehessen adni a 
mobilszolgáltatás céljára FDD módján duplex kétszer 36 hertzes sávszélességgel, megfelelő 
védősávval ellátva természetesen, hogy ne zavarják egymást a különböző szolgálatok, tehát 
mind a műsorszórás a mobilt, vagy pedig fordítva. 

A sávnak az EU-n belüli helyzetéről egy szót hadd szóljak. 2013. január 1-jéig 
tartalmaz kötelezettséget az RSPP, a rádiós spektrumpolitikai program, ami számunkra is 
érvényes és ezt követjük. Ez alól viszont lehet rendkívüli körülmények alapján felmentést és 
derogációs kérelmet kérni, ezt mi meg is tettük 2012 novemberében, és a derogációs kérelem 
alapján 2013. december 31-ig kell lefolytatnunk az engedélyezési eljárást erre a sávra.  

Mint említettem, ki kell üríteni a sávot, tehát ennek az évnek a végéig ez reményeink 
szerint be is fog fejeződni, tehát valóban ennek a rendelkezésnek eleget fogunk tenni. Ezen 
kívül nemcsak hazánk kért derogációs kérelmet, hanem rajtunk kívül még 14 tagállam szintén 
derogációs kérelemmel élt, és ezen kívül még három tagállam az Unióból jelezte, hogy ők ezt 
a sávot nemcsak mobil vagy műsorszóró, hanem védelmi célra is használják, és a jövőben is 
ezt valamilyen módon vagy részben használni is kívánják. 

A 800 megahertzes sáv tervezett kiosztása: hatszor 5 megahertzes alapblokkra kerül 
felosztásra a sáv, elválasztó duplex sávval középen. Ennek egyébként van jelentősége, hiszen 
ebben a sávban nemcsak műsorszórás és nemcsak mobil működik, hanem az ilyen PMSE-
eszközök is megtalálhatók, ezek a vezeték nélküli mikrofonok, amelyek általában 
harmadlagos használattal vannak ebben a sávban, tehát valószínűleg ide fognak kerülni, de 
erről még nincs nemzetközileg elfogadott megállapodás, de alapvetően erre a célra tekintik ezt 
a duplex elválasztó sávot a jövőben. 

Ami szintén nagyon fontos, hogy a 2010/267-es EU-határozat rögzíti a sávszéli 
maskra vonatkozó műszaki követelményeket. Ez egy újszerű megfogalmazás uniós 
szempontból, hogy a technológiasemlegesség elve teljes mértékben kezd érvényesülni, tehát 
nem azt mondjuk, hogy GSM, WiMAX vagy LTE, hanem azt mondjuk, hogy egy block edge 
maskkal megmondjuk, hogy ebben a sávban milyen paramétereket kell betartani, és hogy ez a 
technológia milyen technológia, ez a szolgáltatóra van bízva. 

 
ELNÖK: Bocsánat, hogy a szavába vágok főigazgató-helyettes úrnak, meg kell 

mondanom, hogy lehet, hogy én egyedül vagyok ebben a teremben, de nekem a 
jegyzőkönyvet is el kell majd olvasnom, hogy ezt mind befogadjam. Nem akarom tényleg a 
szót önbe fojtani, de ha egy kicsit tudná rövidebben, akkor azt megköszönném, mert annyi 
szakmai részlet van, hogy megmondom őszintén, ember legyen a talpán, aki ebben még akár 
kérdést vagy véleményt is meg tud fogalmazni, legalábbis a mi részünkről. Úgyhogy ha lehet, 
akkor inkább mi majd kérdeznénk, erre szeretném majd ráterelni, de természetesen nem 
szeretném elvenni öntől a szót. 

 
VÁRI PÉTER főigazgató-helyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Értettem. 

Köszönöm szépen. Igyekszem akkor rövidebben és valahogy tömörebben összefoglalni. 
Tudom, hogy nem könnyen emészthető ez a műszaki rész. 
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A 900, 1800 és 2600 megahertzes sávok esetében gyakorlatilag ami változás történt: 
2014. június 30-áig technológia-semleges harmonizált szabályozást kell megteremtünk, itt 
nem derogációt szeretnénk kérni, tehát valószínűleg tartjuk, hogy ettől az időponttól ez a sáv 
már LTE-szolgáltatással is elérhetővé válik. 

A csatornakiosztás szempontjából a 9800-as sávra tekintve lehet látni a jelenleg 
felhasznált sávrészeket. Ami változás lenne a jövőben, hogy 5 megahertzes alapblokkokat 
képeznénk, ami jobban illeszkedik a nagy sebességű adatátviteli hálózatok kialakításához, és 
egyébként a nemzetközi gyakorlat is ezt támasztja alá, tehát egy ilyenfajta átrendeződés lesz 
ebben a két sávban. 

A 2,6 gigahertzes sáv esetében könnyebb a helyzetünk, hiszen új sávról lévén szó, itt 
gyakorlatilag 14 darab 5 megahertzes blokk kerül kialakításra két darab védősávval, ami a 
TDD-blokkoktól elválasztja azért a sávokat. Itt érvényesül ez a block edge mask eljárás, ahol 
gyakorlatilag technológiát így nem kötnénk meg. 

Ami még nagyon fontos, hogy többször felmerült az a kérdés, hogy itt a sávoknak az 
együtt kezelése, értékesítése, hasznosítása milyen módon valósulhat meg. Azt lehet látni, 
hogy alapvetően a mobilszolgáltatás számára mind a területi lefedés, mind a kapacitásnövelés 
kiemelten fontos. Mind a két típusú sávra szükség van, tehát a 800 megahertzes és a 1,6 
gigahertzes sáv együttes értékesítése a szolgáltatók által is támogatott és több európai 
országban is ez a példa látható. 

A 3,7 gigahertzes sávot említem a végén, szintén RSPP-kötelezettség alapján kell 
ezzel a sávval foglalkoznunk. Volt tavaly decemberben nyilvános meghallgatás, ahol 
felmértük az igényeket ezen sáv kapcsán, és megállapításra került, hogy jelen pillanatban ezen 
sáv iránti érdeklődés a szolgáltatás irányából minimális, mondjuk azt, hogy igen csekély. Ez 
annak is köszönhető, hogy alapvetően ilyenfajta eszközök ma a piacon nem elérhetők. 

Nagyjából ennyit szerettem volna a technikai és tömörített módjáról összefoglalni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként borzasztóan fontos, mert nyilván önök ebből 

élnek, tehát ez a legfontosabb része tulajdonképpen, ahogy államtitkár úr is az előbb mondta, 
hogy ez a benzin a motorhoz, csak megmondom őszintén, hogy minket elsősorban most – 
amit már elnökhelyettes úr is említett – a klasszikus frekvenciagazdálkodás kiírása körüli 
helyzet érdekel. De természetesen ezek is elengedhetetlenek ahhoz, hogy ha már nem minden 
hónapban találkozunk, akkor ez is elhangozzon, hogy pontosan mennyire bonyolult is ennek 
az egész rendszernek a működtetése, illetve a későbbi koncessziós szerződéseknek vagy 
megállapodásoknak a megkötése. 

Én azért még megadom a szót, ha ki kívánja egészíteni Aranyosné dr. Börcs Janka 
főigazgató asszony az elhangzottakat. 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (NMHH) kiegészítése 

ARANYOSNÉ DR. BÖRCS JANKA főigazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság): Én valójában csak arra szeretnék ráerősíteni még egyszer és szeretném 
hangsúlyozni, amit elnökhelyettes úr is elmondott, hogy valójában a frekvenciahasznosítás 
nem egyik napról a másik napra történik, hanem egy nagyon komoly szakmai előkészítő 
munkát igényel. Ez a szakmai előkészítő munka műszaki, nemzetközi egyeztetéseket, a 
digitális átállás lebonyolítását, jogszabályalkotásokat, a szakmai szereplőkkel és a 
szolgáltatókkal való egyeztetéseket igényel. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a 
folyamatban mi most benne vagyunk, hivatalosan a folyamat 2012 decemberében egy 
nyilvános konzultációval elkezdődött, és gyakorlatilag a frekvenciahasznosítás koncepcióját 
dolgozzuk ki. 
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Az biztos, hogy a hasznosítás meg fog történni, az, hogy ez majd milyen módon 
valósul meg, az összes szakmai szervezet és szakmai szempont figyelembevételével fog 
megvalósulni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván tudjuk, hogy nincsenek egyszerű helyzetben, 

ezért kifejezetten örülök annak, hogy eljöttek és kapunk egy tájékoztatást ezzel kapcsolatosan. 
Most lehetőség nyílik képviselőtársaimnak kérdés vagy észrevétel megtételére. Baja Ferenc! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egyrészt arról szeretném 
tájékoztatni a jelenlévőket, hogy erre a meghallgatásra azért került sor, mert Rogán képviselő 
úr, aki a Gazdasági és informatikai bizottság elnöke, azt a döntést hozta, hogy első lépésben 
albizottsági keretek között hallgassuk meg a hatóságot arra vonatkozóan, hogy mi történt a 
frekvenciakiírás körüli anomáliákban, és hogyan biztosítható az, hogy ez még egyszer ne 
fordulhasson elő. 

Ez volt a Gazdasági és informatikai bizottságban az én kérdésem. Én elfogadtam 
egyébként azt, amit elnök úr mondott, hogy először a szakbizottság keretei között beszéljünk 
erről, és köszönöm Koszorús elnök úrnak is, hogy ebben az értelemben a meghallgatás 
létrejött. 

Én ezt a meghallgatást egy olyan lehetőségnek gondoltam a hatóság számára, ahol - 
mint egy utolsó alkalommal - elmondhatja azt, hogy mi is történt valójában. Ezzel szemben 
azt tapasztalom, mintha a Titanicon ülnének és hegedülnének. Lényegében ami az elmúlt 
három évben történt, az semmisnek tekinthető. Tehát érdekesek az előadások műszaki és más 
egyéb területeken, nem is vitatkoznék egyébként a hatóság vezetőivel, hiszen nyilvánvalóan 
szakmailag kompetensek. Vári úr is el tudta mondani, hogy hogyan néz ki a frekvencia, ezzel 
nincsen semmi probléma, ezt értjük. 

A probléma ott van, amire nem találjuk a választ, hogy az elmúlt időszakban példátlan 
lehetőséget kapott ez a hatóság. Ez a lehetőség arról szólt, hogy lényegében majdnem a 
kormánytól függetlenül, szinte teljes közpolitikai mandátummal gazdálkodhat a frekvencia 
ügyében. Hozzáteszem, hogy sok területen van bírálat a hatóság egészét illetően, mégis azért 
egy mondat erejéig megállnék abban, hogy van ennek a hatóságnak egy olyan pozitívuma, 
hogy egyáltalán létrejött Magyarországon egy konvergens hatóság. 

Emlékezzünk meg e tekintetben Szalai Annamáriáról, akinek ebben kulcsszerepe volt. 
Kulcsszerepe volt, hogy létrejöhetett egyáltalán egy olyan hatóság, amelyik lehetőség szerint 
Európában példaértékűen, a magyar kormány és a magyar parlament teljes támogatását 
élvezve, egy konvergens hatósági minta lehetett volna Európában. 

Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy volt egy kiírás, amelyhez kötődően három darab 
bírósági ítélet született meg. Mátrai Gábor elnökhelyettes úr erre azt mondta a második 
lépésben, hogy a bíróság tévedett. Immáron a Kúria állapította meg azt, hogy ez a kiírás több 
pontban, mintegy tíz pontban teljes egészében szabálytalan, szakmaiatlan és elfogadhatatlan 
volt. Maga az eljárás. Azon kívül az eljárás közben elkövetett hibaként egy teljes piaci káosz 
alakult ki. Elmondom, hogy miért. 

Senki nem indokolta és senki nem mondta önöknek azt, hogy bontsák fel azokat a 
borítékokat, amelyek egyébként a telekommunikációs szektornak azt a lehetőségét adták, 
hogy ha önök hibát követnek el, akkor is érvényes legyen az árverés, és abban az esetben is a 
jelenlegi telekommunikációs szektor szereplői és résztvevői tudjanak élni a 
frekvenciahasznosítás lehetőségével.  

Senki nem mondta, hogy ezeket a borítékokat még a jogi eljárás közben vissza kell 
adni, és ezzel el lehet lehetetleníteni a magyar spektrumpolitikát. Én tehát úgy gondolom, 
hogy elmulasztották azt a lehetőséget, különösen Mátrai Gábor elnökhelyettes úr mulasztotta 
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el azt a lehetőséget, hogy itt őszintén beszéljen a bizottság előtt arról, hogy volt-e valamilyen 
ok, indok, külső kényszer arra vonatkozóan, hogy ez a skandalum megszületett 
Magyarországon. Aztán volt-e arra vonatkozóan bármi külső kényszer, hogy amikor láttuk, 
hogy ez történik, akkor megpróbáltak parlamenti képviselőket arra buzdítani, hogy mivel 
látszik, hogy ennek eredményeként, az első rossz kiírás eredményeként szinte lehetetlen lesz 
társadalmi, szakmai konszenzus nélkül hasznosítani a következő időszak frekvenciáit - a 
részleteket el tudom mondani, hogy miért lesz lehetetlen ilyen körülmények között -, akkor 
azt a lehetőséget próbálták megragadni, hogy ne legyen első és másodfok bírósági eljárásban, 
hanem maga a Kúria döntsön arra vonatkozóan, hogy ennek a hatóságnak, amelyik egy rossz 
árverést hajtott végre, egy következő körben még új lehetősége legyen. 

Szerencsére az Igazságügyi Minisztérium a parlamenti vitában ezt a lehetőséget 
megállította. 

Összességében tehát két olyan pontot látok, amiben szeretném, hogy ha 
közreműködnének a válaszban. Hozzáteszem, hogy mivel kevés az időnk, ha elnök úr 
lehetőséget ad rá, írásbeli kérdéseket is fel fogok tenni majd a hatóság elnökének. Az a 
kérésem, hogy ezt tekintsük olyannak, mint ami a meghallgatás része, hiszen nem akarom 
elvenni másoktól a szót, nem tudom kifejteni, körülbelül 15 olyan kérdés van itt, hogy ki, 
hogyan és miként felelt ebben a jogsértő eljárásban. 

Ezeket fel fogom tenni természetesen, az a kérésem, hogy elnökhelyettes úr majd 
válaszoljon rá írásban. Azt mindenképpen fontosnak tartom leszögezni, hogy ennek az 
eljárásnak, amennyire én látom, annak ellenére, hogy már jó idő eltelt, nincs felelőse jelen 
pillanatban a hatóságnál. Abból, hogy Mátrai úr nem indított vizsgálatot erre vonatkozóan, 
arra a következtetésre jutok, hogy Mátrai úr ennek a felelősségét magára vállalta, gondolom 
én. Ellenkező esetben valamilyen módon a károkozás ügyében, a jogszerűtlen eljárás ügyében 
a felelősséget meg kellene állapítani valakinek. De kérdezem, hogy történt-e bármilyen típusú 
felelősségre vonás ahhoz kötődően, hogy még egyszer mondom: három bírósági eljárásban 
mondták ki az önök eljárásának a jogszerűtlenségét. Felel-e ezért valaki? Ezt szeretném 
kérdezni. Ez az első pont, ami az egyéni, kisebb kérdéseken túlmutat. 

A második, hogy nagyon hosszú idő eltelt már. Hogyan kívánja helyreállítani a 
jogszerűséget a hatóság? Mi fog történni a Vodafone szerződésével? Mi fog történni akkor, 
hogy ha le kell kapcsolni ezeket a szolgáltatásokat? Készült-e erre bármilyen típusú terv? 
Hogyan állítják helyre azt a jogszerűséget, amelyik arról szól, hogy ezeken a frekvenciákon, 
amelyeket Vári úr itt ismertetett, ma Magyarországon szolgáltatások vannak. Nem kis 
területen, Magyarországnak egy komoly területén, nem kis számban. Lényegében a Kúria 
határozata alapján, minden érdemi jogász véleménye szerint meg kellene állni a 
szolgáltatásnak. 8-áig a Vodafone azt mondta, hogy be fogja perelni a magyar államot, hogy 
ha ezeket a szolgáltatásokat ő nem tudja biztosítani. 

Tudjuk egyáltalán, hogy hány fogyasztó használja most ezeket a szolgáltatásokat? 
Tisztában vagyunk ezzel? 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ha mégis a Vodafone tovább szolgáltat, akkor erre a 
másik két piaci szereplő milyen választ fog adni? Elfogadja azt, hogy a Vodafone 
szolgáltasson tovább? 

A piacfelügyelet keretei között mit gondolunk arról, hogy ezen a területen mi fog 
történni? Ezek az állampolgárok, akik ma telefonálnak ezeken a készülékeken, ezek ma 
milyen szerződéses viszonyban vannak a szolgáltatóval, és a szolgáltató milyen viszonyban 
van az állammal? És mi fog történni akkor, ha az önök bármilyen döntését ezen a területen 
újabb polgári peres eljárás keretei között megkifogásolják? 

Az első csomagom tehát kettős: egyrészt hogy volt-e felelős, másrészt hogy mi 
történik a helyzetben, ebben az értelemben hogyan állítódik helyre a jogszerűség, és esetleges 
kárenyhítés? 
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Az már csak egy részletkérdés, hogy hogyan fogják visszafizetni és mennyiben és 
mikorra azokat a forrásokat, és mi történik az államháztartással, hiszen itt 30-40 milliárd 
forintos tételről van szó. 

A második kérdésem az lenne, hogy ahelyett, hogy ehhez a kárenyhítéshez kötődően 
adtak volna koncepciót, lehetőséget, javaslatokat, ahelyett milyen alapon és miért kezdték 
meg az egész frekvenciavagyonról szóló konzultációt? Mi adott ezekhez önöknek 
mandátumot? 

Az a frekvenciastratégia, amelyet önök a honlapjukon megjelenítenek, és az a 
tárgyalássorozat, amelyet Mátrai úr úgy értelmez, mint egy új típusú eljárásrend, nagyon 
nehezen látom ezt az új típusú eljárásrendet. A telekommunikációs szolgáltatók ezt az új 
eljárásrendet nem nagyon igazolják vissza, de egy dolgot szeretnék kérni, ha új eljárásrend 
van: a teljes transzparenciát. 

Lehet, hogy önök a telekommunikációs szolgáltatókkal beszélgetnek valahol, ezt nem 
tudjuk, de hogy a nyilvánosság előtt ez a típusú eljárásrend nem folyik, ez biztos. De 
továbbmegyek: jelen pillanatban a saját kormányuk elől is titkolják azt, hogy milyen alapon 
és milyen módon szeretnék ezt a frekvenciát értékesíteni. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy 
a kormány frekvenciastratégiát nem fogadott el. Erre felhívom a képviselőtársaim figyelmét, 
hogy nincs a kormány által elfogadott frekvenciastratégia elfogadva. Ha nincs ilyen stratégia, 
akkor milyen alapon történik meg a kiírás, és milyen alapon történik meg a beszélgetés? 

Az a kérdés, hogy egy frekvenciát hogyan hasznosítunk, az nem annak a kérdése, amit 
Vári úr helyesen elmondott, hogy egyébként milyen frekvenciasávokban lehet technikailag 
különféle kommunikációs csatornákat nyitni. A kérdés az például, hogy mire optimalizálom 
ezt a kiírást. Bevételnövelésre optimalizálom? Széles sávú technikai fejlesztésre 
optimalizálom? 

Ezt a kormánynak kell elfogadnia. Ez nem a hatóság feladata és nem a hatóság 
felelőssége. Ezért is volt arról szó, hogy a Gazdasági és informatikai bizottság ezekről a 
kérdésekről óhajtana tárgyalni. 

Én ma úgy ítélem, hogy erre vonatkozóan a hatóságnak még csak legitim 
forgatókönyve sincsen, hiszen nem látom, hogy mikorra fogadja el a kormány azt a stratégiát, 
amely az önök számára azt a menetrendet megállapítja, amelyek alapján majd ezt az 
eljárásrendet végigviszik. 

A két csomag együttese pedig olyan válságot jelentene, amelyre az én megítélésem 
szerint felelősen fel kell készülnie mindenkinek, a szakma egészének, a bizottságnak is. 

Ezért is köszönöm meg még egyszer a türelmet, tudom, hogy egy picit hosszú voltam, 
elnézést kérek, de olyan bonyolult az ügy, és olyan komoly a parlamenti albizottságnak és a 
bizottságnak is a felelőssége, itt 10 ezer, 20 ezer, 50 ezer, 100 ezer fogyasztóról beszélünk, 
nem egy szakmai részkérdésről. 

Ezért ütöm meg ezt a hangot felelősen továbbra is, és azt állítva, hogy ezen a területen 
a beszámoló egyáltalán nem volt meggyőző. Ez alapján azt is szeretném kérni, hogy azon túl, 
hogy az írásbeli kérdésre válaszolnak, szeretném javasolni elnök úrnak, hogy egy következő 
körben, immáron azokra a kérdésekre, amelyeket írásban a képviselőtársaim feltesznek, az 
alapján ismételjük meg a meghallgatást. Annál is inkább fontosnak tartom ezt, hiszen a 
hatóságnak új elnöke lesz, a problémák azonban a régiek maradnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Azt gondolom, hogy alelnök úr egy elég összefogott véleményt, illetve kérdéscsokrot 
tárt önök elé, úgyhogy át is adom a szót. Minket igazából csak az érdekelne, hogy tényleg 
mikorra várható a frekvencia-értékesítés és hogy hogyan néz ki a következő pár hétben ennek 
az egész folyamatnak a menetrendje. Természetesen mi itt szeretnénk arra törekedni, mert ez 
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egy albizottság, tehát nem egy ítélőszék elé hívtuk önöket, hanem egy partnerségre szeretnénk 
törekedni. 

Nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívást, szeretnénk, ha ez a partnerség, ez a 
nyitottság továbbra is jelen lenne, mert szerintem talán a legnagyobb hibája, vagy amit én 
talán hibának látok az elmúlt időszakban, az, hogy a párbeszéd egy kicsit talán háttérbe 
szorult, tehát az információ viszonylag kevés, és ebből fakadóan szerintem sokan egy kicsit 
többet látnak bele a dolgokba, mint ami van. De talán ezért is jó egy ilyen albizottsági ülés, 
illetve majd egy gazdasági bizottsági ülés, ahol ezeket bátran el lehet mondani, hogy pontosan 
hogyan is állunk. 

Amennyiben kívánnak reagálni, én meg is adom a szót elnökhelyettes úrnak, 
főigazgató-helyettes úrnak, főigazgató asszonynak, ahogy kényelmes, parancsoljanak! 

Mátrai Gábor elnökhelyettes (NMHH) válaszai 

MÁTRAI GÁBOR elnökhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet alelnök úrnak a hozzászólásért, 
megjegyzésért. Egy-két tényt szeretnék rögzíteni. A mostani meghallgatás, illetve prezentáció 
lényege az volt, hogy bemutassuk azt, hogy a Kúria-döntés után bizonyos, az NMHH által 
meghozott döntések után hogyan gondoljuk és hogyan látjuk a frekvencia további 
hasznosítását. Természetesen alelnök úrnak abban teljes mértékben igaza van, hogy nincs még 
egy véglegesen kialakított stratégia, illetve lebonyolítási menetrend, de ezt próbáltuk 
érzékeltetni, hogy ennek a kialakítása elég komplex és összetett feladat, amelynek során 
mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk. 

A Kúria döntését egyébként, amely lezárta a legutóbbi aukcióval kapcsolatos 
pereskedést, április végén kaptuk meg. Egy 35 oldalas összefoglalás, ami sok lényeges 
dologra kitér, és ennek  feldolgozása jelen pillanatban folyamatban van. 

A bíróság ezzel a döntésével egyébként helyreállította a jogszerűséget. Ez azt is 
jelenti, hogy az a frekvenciakészlet, ami az elmúlt aukció során értékesítésre került, az 
visszaszállt az államra, újra hasznosítható. 

A Kúria döntése azért abban egyértelműen látszik, hogy nem a stratégiát, a 
spektrumstratégiát, az értékesítéssel kapcsolatos elképzeléseket kérdőjelezte meg, bizonyos 
jogtechnikai kérdésekben döntött úgy, hogy akkor ezt az aukciót az eljárás vonatkozásában és 
az eljárás elemeire vonatkozóan is hatályon kívül helyezi. 

Célunk egyébként az az elkövetkezendő időszakban, hogy egy olyan, mindenki 
számára megnyugtató helyzetet teremtsünk - a Kúria döntését is figyelembe véve, és érvényt 
szerezzünk a Kúria döntésének -, amelynek végrehajtása során minden érintett érdekeit 
figyelembe vesszük. Egyébként magának a hatóságnak az érdekeit is, de ahogy alelnök úr 
utalt rá, a fogyasztók érdekeit is. 

Azért azt látni kell, hogy itt két dologról van szó. Az egyik a Kúria-döntés, ami egy 
olyan aukciót követően született meg, amelynél a 900 megahertzes sávban egy 11 
megahertznyi blokkot értékesítettünk, hogy minél előbb rendelkezésre álljon új szolgáltatások 
bevezetésére. Itt ez elválik attól a teljes csomagtól, amely a frekvenciák újrahasznosítására 
vonatkozik, illetve ahhoz kapcsolódik. Itt egyrészt a lejáró licenszekhez kapcsolódó kérdéskör 
jelenik meg, ez a 11 megahertz, ami a Kúria-döntés után visszaszáll, a 800 megahertz, amire 
utalt a kollégánk, a 2600 megahertz, amelyre szintén utalt a főigazgató-helyettes úr, tehát 
ezeknek a komplex értékesítésével kapcsolatosan próbáltunk meg irányokat megfogalmazni. 
Azért is mondható el jelen pillanatban az, hogy konkrétumok, stratégia nincs letéve az 
asztalra, mert minden elemét vizsgáljuk. 

Az egy más kérdés, hogy az a spektrumstratégia, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság kidolgozott, egyébként hosszú és a piaci szereplők véleményét is figyelembe vevő 
munkával, az megjelent a honlapunkon és azt a saját stratégiánknak tekintjük. 
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Ahogy elhangzott, a célok tekintetében nincsen különbség se piaci szereplők, se 
politikai döntéshozók, se pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság között, a lefedettség 
növelése, szélessávú mobilinternet-szolgáltatás penetráció növelése és ennek a használatának 
a növelése, a versenyképesség, az esélyegyenlőség, a felzárkózás kérdéskörében. 

Hadd mondjam el itt még egyszer azt, hogy az értékesítési folyamat, aminek az 
előkészítése zajlik, az nem egyedi magyar folyamat. Most készítik elő a környező országok is 
Európában mindenütt. Ennek a tapasztalatait is szeretnénk figyelembe venni. 

Annyit igen nagy tisztelettel jeleznék alelnök úrnak, hogy itt nincs világvége, itt nincs 
olyan szituáció, amely abba az irányba menne, hogy most jelen pillanatban olyan válságos 
helyzet alakult ki ezzel az aukció utáni Kúria-döntéssel, és nem úgy fogalmazok, hogy 
visszafordíthatatlan, hanem ami nem előremutató lehetőségeket is tartalmaz.  

Ezzel kapcsolatban is nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt lehetünk. Egyébként én 
magam is szerettem volna felajánlani azt, hogy jönnénk újra, amikor haladunk előre a 
koncepció kidolgozásában.  

Egy gondolat erejéig hadd térjek vissza, mert alelnök úr említette konkrétan a 
Vodafone helyzetét, amely ténylegesen azt az aukcióban elnyert 2 megahertzes sávkészletet 
egyből tudta hasznosítani egy 3G-s lefedéssel az országban, de itt ketté kell választani két 
dolgot, ami szerintünk egy picit most itt össze lett mosva. Az egyik ez a 2 megahertz, ami az 
aukcióban elnyert, a másik pedig a Vodafone 900 megahertzes licenszének a 
meghosszabbításának a kérdésköre. 

Az a kérdéskör, ami a meghosszabbítással kapcsolatos, annak idején a licensz-
szerződésekben, koncessziós szerződésekben pontosan rögzített eljárás menetében vagy 
rendszerében lett meghatározva, pontosan azért, hogy 18 hónappal azelőtt, hogy lejár a 
licensz, megkezdjük azokat a megbeszéléseket, illetve tárgyalásokat, hogy a döntések 
megszülessenek, ami pontosan biztosítja azt, hogy majd a 18. hónap leteltével ténylegesen a 
fogyasztók ne maradjanak szolgáltatás nélkül. Itt szeretnék mindenkit biztosítani, hogy a 
fogyasztók nem fognak szolgáltatás nélkül maradni. De az, hogy mi szakítottunk egy korábbi 
automatizmussal, ami egy automatikus meghosszabbítást jelentett bizonyos licenszek 
tekintetében, az azzal is magyarázható, hogy pont a fogyasztók érdekei kerültek előtérbe. 
Hiszen az a 900 megahertzes sáv, amiről most beszélünk, és annak a meghosszabbítása, az 
teljesen más sáv, mint ami annak idején, 1999-ben a Vodafone birtokába került, hiszen az már 
más technológiákra, mobiladatátvitelre és egyéb olyan szolgáltatások igénybevételére is 
lehetőséget biztosít, amely kifejezetten pont azoknak a céloknak felel meg, amelyeket mi 
most itt ismertettünk, próbáltunk ismertetni. 

Lehet, hogy volt közöttünk egy kis félreértés a tekintetben, hogy a mai előterjesztés 
vagy részvétel és prezentáció miről is szóljon. A két dolog szerintem teljes mértékben 
összefügg. Mi a prezentációnkban az előremutatást, a kiutat, a progresszivitást próbáltuk meg 
bemutatni, és azt, hogy ennek mentén a kialakuló döntések folyamán szeretnénk minden 
aspektust figyelembe venni. Volt egyébként dilemmánk annak idején, hogy a 11 megahertzes 
E-GSM-sávot aukció keretében minél előbb értékesítsük vagy pedig majd egy nagyobb 
aukció keretében vagy nagyobb hasznosítás keretében hozzuk piacra, de azt láttuk, pont a 
piaci szereplők érdekeit is figyelembe véve, hogy érdemes ezt előrébb hozni. 

Még egy dologra szeretnék kitérni, mert konkrétan nem hangzott el, de indirekt módon 
benne volt a kérdésekben is, hogy a piacélénkítés még a kis piacokon is lehetőséget biztosít 
arra, hogy negyedik mobilszolgáltató vagy egy új szolgáltató – ne nevezzük negyediknek – is 
piacra lépjen, új szolgáltatók is lehetőséget kapjanak. 

Ez volt az egyik eleme az aukciónak, amit kiírtunk korábban. 
A másik pedig az együttműködés rendszere, a meglévő piaci szereplők és egy új piaci 

szereplő között, ez pedig a nemzeti roaming kérdésköre. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez 
a kérdéskör nem csak a mi problémánk, az összes európai hatóság és az Európai Unió maga is 
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küzd ezzel a kérdéssel, hiszen a többször hivatkozott RSPP nem ad egyértelmű eligazítást, 
magyarázatot ezekre a kérdésekre. Mi megpróbáltuk pont a versenyélénkítés szempontjából 
ezt a kérdést is minél inkább részleteiben beemelni. Természetesen tanultunk az eddigiekből, 
és nem szeretném megkerülni alelnök úr azon kérdését sem, hogy volt-e felelősségre vonás.  

Formális felelősségre vonás nem volt, azt a lehetőséget szeretnénk most megragadni, 
hogy inkább a megtörtént problémákból, hibákból egy olyan rendszert alkossunk – az összes 
tapasztalatot is figyelembe véve, és még egyszer hangsúlyozom: a piaci szereplők, az összes 
piaci szereplő, a döntéshozók döntéseit is figyelembe véve -, amely biztosítja azt, hogy 
elkerüljük ezeket a hibákat, és ne kövessük el még egyszer ezeket a hibákat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy elnökhelyettes úr kielégítően 

válaszolt a felmerülő kérdésekre, és megmondom őszintén, nekem megnyugtató volt, 
úgyhogy egy rövid reagálásra még adok lehetőséget, és utána ezt a napirendi pontot is 
lezárnám. Alelnök úr, parancsolj! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a felelősség 

megállapításában persze nem értünk egyet, de ebben nem én vagyok a kompetens, és nem az 
én lelkiismeretemhez kötődik. Nekem az a dolgom, hogy ezt asztalra tegyem, mások ezt el 
fogják bírálni, hogy ez így helyes-e vagy sem. 

Arra vonatkozóan, amit elnökhelyettes úr mondott, azt érdekesnek találom, hogy itt 
tulajdonképpen egy olyan előkészítés folyik, amelynek a stratégiai alapjai még hiányoznak, de 
ezek szerint a párbeszéd szakaszában vagyunk. Ahhoz, hogy normálisan el tudjunk jutni a 
gazdasági bizottság döntéséhez, azt szeretném javasolni, én mindenképpen élni szeretnék 
ezzel, a bizottság alelnökeként szeretném látni ennek a részleteit még a következő bizottság 
előtt, hogy valójában egy szakmai platformról tudjunk beszélgetni. 

Én ezt tartom egy minimumnak ahhoz, hogy a következő alkalommal már valójában 
eggyel bentebb beszélgethessünk. Gondolom, hogy ennek nincs akadálya. 

Úgy gondolom, hogy mindenképpen üdvös lesz ezt a következő albizottsági ülést 
megtartani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy erre kívánnak-e reagálni röviden. 
 
MÁTRAI GÁBOR elnökhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Én még 

egyszer szeretném megköszönni mind elnök úrnak, mind alelnök úrnak a megjegyzéseket, és 
arra szeretném ráirányítani a figyelmet, illetve felhívni a figyelmet, hogy ez mindannyiunk 
érdeke, hogy megfelelő módon azokat a főbb célokat elérve, amelyeket kitűztünk magunk elé, 
sikeresen lebonyolódjék. Mi nyitottak vagyunk, és természetesen bármikor állunk 
rendelkezésre. 

Egy pici időt még kérünk, amikor ezek a sarokpontok, alapok kialakulnak, és akkor 
egyértelműen tudunk majd arról beszélni, hogy a főbb irányok - ahogy említés is volt arról, 
hogy bevétel-maximalizálás, versenyképesség-fokozás, széles sávú szolgáltatások minél 
elterjedtebb használata - kérdéskörét jobban feltárjuk és jobban bemutassuk. 

Köszönöm még egyszer, és szeretném ezt a partnerséget most itt megerősíteni és 
továbbvinni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom alapvetően, hogy elindultunk azon az 

úton, hogy minél több információt megkapjunk önöktől. Az is teljesen evidens, hogy a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot azért hoztuk létre, hogy ne mi foglalkozzunk 
elsősorban ezekkel a kérdésekkel. Nyilván egy komplex kérdéskörről van szó. Én arra 
biztatom önöket, hogy a párbeszédet erősítsék, ne csak velünk, hanem akár a piaci 
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szereplőkkel is, hogy minél többen, nyugodtabb környezetben tudják eltölteni, legalábbis 
ezeket a hónapokat. Bízom benne, hogy akkor frekvenciaértékesítés után vagy közben, de 
fogunk tudni még találkozni és ez a párbeszéd folyamatos lesz közöttünk. 

Nagyon szépen köszönöm elnökhelyettes úrnak, főigazgató asszonynak, főigazgató-
helyettes úrnak, hogy elfáradt a mai ülésünkre, és a második napirendi pontot is lezárom. 
Köszönöm szépen. 

Arra szeretnék megkérni mindenkit, mivel az elektronikus díjbeszedéshez kapcsolódó 
beszerzések minősített adatot, az ország alapvető biztonsági és nemzetbiztonsági érdekeit 
érintő vagy különleges biztonsági intézkedését igénylő beszerzés sajátos szabályairól fogunk 
most beszélni, hogy kérem, a termet hagyják el, és ezennel zárt üléssé minősítem az 
albizottság ülését. 

 
(Az albizottság 11.50 órától zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

 (A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 50 perc) 
 

 

Koszorús László  
 az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


