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ÍRÁSOS VÁLASZ
Rogán Antal (Fidesz) országgyűlési képviselő

„Stagnáló internet penetráció?" című írásos kérdésére

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlés Házszabálya 91 . § (2) bekezdésében foglaltak szerint az informatikai és
hírközlési miniszterhez intézett kérdésére az alábbi választ adom :

Az informatikai tárca egyik kiemelt célja volt, hogy valódi verseny alakuljon ki az elektronikus
hírközlési piacon, s ezt a célt a megfelelő szabályozási környezet kialakítása révén elértük . Alig
egy év alatt több mint 65 %-kal nőtt az Internet szolgáltatást végző cégek száma, s 2004-ben
először több mint egynegyedével csökkentek az Internet előfizetési díjak, s közel 20 %-kal
kevesebbe kerül egy átlag mobil hívás percdíja . Hasonló tendencia tapasztalható a vezetékes
távközlés területén is .

Ami pedig a statisztikai adatokat illeti : természetesen tudomásunk van arról, hogy a KSH
korrigálta az Internet előfizetésre vonatkozó harmadik negyedévi adatokat . Az új adatok alapján
megállapítható, hogy valóban csökkent a keskenysávú, dinamikusan nőtt viszont a szélessávú
Internet előfizetések száma. A teljes piacon az ellentétes folyamatok eredőjeként az összes
előfizetések száma 13 %-kal, ezen belül a szélessávú előfizetések aránya 48 %-ra nőtt egy év
alatt .

Az említett World Internet Projekt számai szerint pedig a 14 évesnél idősebbek körében 2003-
ról 2004-re ugyanúgy 4 százalékpontos növekedést realizáltunk, mint egy évvel korábban .
Ráadásul mindez a szélessávú előfizetések arányának látványos bővülésével jár együtt, ezzel
e tekintetben az OECD legdinamikusabban fejlődő tagországai közé kerültünk .
A WIP kutatás digitális szakadékra vonatkozó adatainak értelmezésekor azonban nem
hagyhatjuk figyelmen kívül az igen magas (3-4%-os) hibahatárt, amely az eredmények óvatos
értelmezésére figyelmeztet .
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Hiába való számon kérni ugyanakkor az eMagyarország pontok létesítésétől az Internet
penetráció növelését . Ez a program ugyanis nem a háztartási, hanem közösségi Internet-
hozzáférési helyek létrehozását támogatja . Így ennek hatása az Internet használatának a
növekedésével mérhető .

Természetesen a háztartások számítógéppel való ellátottságának további növekedése alapvető
célunk. Tekintettel azonban arra, hogy 2004-ben Magyarországon a PC-vel rendelkező
háztartásoknak csak 44 %-ában használtak Internetet, így terveink között prioritást kap ezen
arány javítása is .

Kérem Képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .
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