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Tisztelt Elnök Asszony!

Kérdés

„Újabb megalapozatlan e-tár beszerzés az IHM-ben?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési miniszterhez . A
kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

2003 karácsonyán az IHM egy azóta is sokat vitatott előterjesztésben felmentést kért egy több
milliárd forintos beszerzésre az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságától. Az Ön által vezetett
minisztérium majd egy évig nem élt e felhatalmazással, s közben a rendelkezésre álló összeg is
tizedére csökkent .

Később, az Országgyűlés illetékes szakbizottságának ezzel kapcsolatos kérdéseit Ön az előző
egy évben azzal hárította el, hogy azokról csak a „C" típusú átvilágításon átesett képviselők kaphatnak
választ. Ugyanez történt akkor is, amikor az illetékes parlamenti szakbizottság tagjai az Interneten
közzé tett eTár, e-szignó koncepció részleteiről érdeklődtek.

Az Ön álláspontja később váratlan fordulatot vett . A 2004. november 3-án tartott négypárti
egyeztetésen - az előzetes napirenddel ellentétben - ismét szóba került a téma . Az Ön által vezetett
delegáció a program politikai ciklusokon átívelő fontossága miatt most már teljes együttműködésről
biztosította a feleket és az előkészítés állapotáról részletes információkat adott . Ön akkor arra a
kérdésre, hogy a „C" típusú minősítés továbbra is szükséges-e a további egyeztetés lefolytatásához,
kitérő választ adott .

Az IHM álláspontja ezután harmadszor is megváltozott. Ugyanezen, 2004. november 3-án lefolytatott
egyezetésről készült emlékeztetőnek már egyetlen pontja sem említi az eTár vagy az eSzignó
kérdéskörét .

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy az IHM miként tett és tesz eleget a feladat és
hatásköréről szóló 141/2002 . (VI . 28.) Korm. Rendelet 4. 6. és 7 . §-ban szereplő feladatok
ellátásának? Kérem, tájékoztasson arról, hogy 2005. január 13-ig milyen beszerzéseket
indított a minisztérium a Magyar Információs Társadalom Stratégiának a publikus kulcsú
infrastruktúra kiépítésére vonatkozó eTár vészközpont és Root CA kialakítására? A
közigazgatási, civil felhasználású infrastruktúra kiépítésében az IHM élt-e a vitatott, 2004-es
nemzetbiztonsági felhatalmazással?



Az IHM a beszerzések megindítása előtt folytatott-e egyeztetéseket az Elektronikus
Kormányzati Központtal arról, hogy a beszerzések műszaki tartalma illeszkedik-e a Kormány
ügyfélkapu és az e-szignó kormányzati portálon történő alkalmazásával?

Ha történtek ilyen beszerzések, azok az Interneten nyilvánosságra hozott eTár
rendszerelemek mely részére terjednek ki? Van-e garancia arra, hogy az eTár
komponensekkel együtt (vészüzem, adatmentési előírások, kritikus infrastruktúra védelme)
kihasználva a nemzetbiztonsági felhatalmazást - az elektronikus aláírás technológia
közigazgatási alkalmazása nem kerül egy szűk szolgáltatói csoport kezébe? Milyen szakmai
indokok szólnak amellett, hogy az e szignó civil, közigazgatási felhasználásában az
iparbiztonsági ellenőrzésen átesett cégek és a NATO minősítésű cégek listáját alkalmazzák? Ha ilyen
érvek megalapozottak, hogyan lehetséges, hogyan vehet részt a kivitelezésében a pályázaton el sem
indult el Kopint Datorg Rt.?

Milyen további előnyöket élvez a szuper titkos beszerzésben az IDOM Rt . és az E-Goup
Magyarország Rt.?

Tisztelt Miniszter úr!

Várom mielőbbi megtisztelő válaszát!

Budapest, 2005. február 1 .
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