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Kérdés

„Egy kézben a távközlési szabályozás?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési miniszterhez . A kérdésre a
választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Nemzeti Hírközlési Hatóság munkáját annak függetlensége és az új Eht-ban számára
biztosított jogkörök miatt kiemelt figyelem övezi szakmai körökben . A Hatóságnál folyó
munka szakmai megalapozottsága a legfontosabb záloga annak, hogy a hírközlési ágazat
sikeres legyen hazánkban .

A Nemzeti Hírközlési Hatóság tárgyalásos eljárást indított 2825/2004-es számon, melynek
tárgya az ún. hosszú távú különbözeti költségek (Long Run Incremental Cost - LRIC) alapján
számított költségalapú árak megalapozottsági vizsgálatát segítő eszköz kidolgozása .

A részletkérdésnek tűnő módszertani beszerzés stratégai fontosságú, mivel a szolgáltatói
adatokat a beszerzés tárgyát képező, ún . LRIC-13ottom-Up módszerrel elemzik majd, s a
jogszabályi felhatalmazás alapján a Hatóság határozatában e kidolgozott módszertan alapján
kérheti a szolgáltatót, hogy indokolja a költségelemzésben tapasztalt eltéréseket .

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajátos gyakorlatot követ az Ön által felügyelt hatóság . A hivatkozott közbeszerzési
eljárásban a beszerzés tárgya csak a tárgyalás során véglegesíthető, mivel az ajánlatkérő -
idézem - „nem rendelkezik elegendő részletes ismerettel a beszerzés tárgyát képező
tanácsadási tevékenységek szakmai, módszertani hátteréről" .

A jogi-közbeszerzési szaknyelvet helyesen értelmezve ez annyit tesz, hogy az NHH-ban nem
tudják, mi az az LRIC, ezért külső tanácsadót kell igénybe venni .

A közbeszerzési értesítő tanúsága szerint azonban nemcsak az Ostrom utca környékén nem
láttak, nem hallottak az LRIC módszertanról, hanem Magyarországon sem lehet olyan
tanácsadót találni, aki érdemben konyítana ehhez a témához .



Mindez az értesítő 9. pontjából olvasható ki, mely szerint az ajánlattevőnek „ a távközlő
hálózatok költségeinek azonosítása, a szolgáltatások által igénybe vett erőforrások LRIC-TD
modellezése terén Európában szerzett referenciával kell rendelkeznie .

Tisztelt Miniszter úr!

Ön és az Ön által felügyel tHatóság vezetői tudatában vannak-e annak, hogy az LRIC
módszertan a magyar számviteli gyakorlatban rendszeresen alkalmazott, így a magyar
számviteli szakemberek által is ismert módszertan? Tudja-e, hogy az EU csatlakozást csak 4
éves távlatban megcélzó román hírközlési hatóság ugyanezen témában kiírt beszerzési
eljárása több mint 20 oldalban írja le az LRIC módszertani tanácsadóval szemben támasztott
követelményeket? A Nemzeti Hírközlési Hatóság újonnan kinevezett vezetése hogyan
engedheti meg azt a luxust, hogy ilyen átlátszóan manipulált és gyengén specifikált
közbeszerzési eljárást indít ilyen fontos szakpolitikai kérdésben?

Ön és a Hatóság vezetője annak megalakulásakor a megnövekedett feladatokra hivatkozva a
Hatóság létszámának csökkentése helyett a megnövekedett feladatokra hivatkozva a létszám
kis mértékű növelése mellett érvelt . Hogyan lehetséges, hogy még mindig senki nem ért az
ágazati számvitel kérdéseihez az NHH-ban? Tudomása van-e arról, hogy a Hatóságot vezető
Tanács két tagja aktív munkakapcsolatban állt a közelmúltban az egyetlen eséllyel pályázó
cég, a lengyel Andersen BC munkatársaival? Tudja-e hogy ugyanezen cég a legutóbbi időkig
szerződésben állt a Matáv Rt . LRIC modelljének kidolgozására is? Kinek és milyen érdeke
fűződik ahhoz, hogy a legnagyobb magyar vezetékes szolgáltató és a hírközlési hatóság
ugyanazon céggel végeztesse el ezt a szabályozói szempontból kulcs fontosságú feladatot?
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