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Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

HeIvben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes elektroniku s
hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3505 számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 63 . § (38) bekezdése a következ őképpen módosul:

„(38) Az Mttv . 121 . § (2)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek	 és kiegészüla
következő (8) bekezdéssel :

„(2) Az NHIT az elektronikus hírközlésért és az informatikáért felel ős miniszter felkérésére
véleményezi a Kormány számár a
a) bizonyos	 kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit, 	 azok	 informatika i

támogathatóságának szempontjai szerint ,

b) [a Kormány, a miniszterelnök, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, vagy az

informatikáért felel ős miniszter felkérésére valamennyi, ] a hírközlésel és az informatikával

összefüggő előterjesztéseket, egyedi döntéseket, jogszabálytervezeteket[ ,
[c) az információs társadalom infrastruktúrájának szabályozásával kapcsolatos stratégia i
előterjesztéseket, az információs társadalom kialakításának programját, amelyre vonatkozó
előterjesztést kizárólag az NHIT észrevételezését követ ően, az NHIT véleményével együtt
lehet a Kormány elé terjeszteni] .
(3) Az NHIT Elnöke meghívásratanácskozási joggal részt [vesz] vehet a Kormány (1)-(2) bekezdé s

szerinti előterjesztést tárgyaló ülését megelőző állami vezetői értekezleten, [továbbá meghívásra a
Kormány, (1)-(2) bekezdés szerinti előterjesztést tárgyaló ülésén] 	 valamint a vonatkozó
Kormányülésen.
(4) [Az NHIT elnöke a vizsgált frekvenciasávok igénybevételében, az ezekkel végzet t
szolgáltatásokban érdekelt szervezetek képvisel őit tanácskozási joggal meghívhatja .
(5)] Összhangban a Kormánynak az informatika, a hírközlés és a média területén megfogalmazott
programjával, az NHIT az (1) és (2) bekezdésben foglalt témakörök tekintetében önálló javaslatot,
és kezdeményezést tehet a Kormány, vagy valamely miniszterirányítása illetve felügyelete alatt áll ó
szervek, egyéb szervezetek felé az e témaköröket érintő közfeladatuk hatékonyabb ellátása
érdekében. [A szerv vagy szervezet vezetője az NHIT önálló javaslatával, kezdeményezésével

kapcsolatos észrevételeirő l 30 napon belül tájékoztatja az NHIT elnökét.
(6) A Kormány vagy a miniszterelnök felkérésére az NHIT hírközlési és informatika i

tudományos, célszerűségi valamint gazdaságossági szempontok alapján megvizsgálja a
Kormány vagy valamely miniszter irányítása illetve felügyelete alatt álló szervek, egyé b
szervezetek hírközlést és informatikát érint ő uniós és egyéb pályázatait és azok teljesülését ,
valamint egyéb hírközlési és informatikai tárgyú projektjeit, beszerzéseit. A vizsgálat
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eredményeként megfogalmazott véleményét az NHIT megküldi a miniszterelnöknek. Az
NHIT a vizsgálat alapján a (5) bekezdés szerinti önálló javaslatot, kezdeményezést is tehet . A
Kormány valamely miniszter irányítása illetve felügyelete alatt álló szervek, egyéb szervezete k
kötelesek a vizsgálat lefolytatása érdekében az NHIT-vel együttm űködni. ]
([7]5) Az NHIT akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, és legalább az elnök ,
vagy az alelnök is jelen van. Határozatait - az összeférhetetlenségrő l való döntés kivételével -
szótöbbséggel hozza, szavazategyenl őség esetében az elnök szavazata dönt.
([8]6) Az NHIT működésének rendjét maga állapítja meg.
([9]7) Az NHIT működéséhez szükséges forrásokat a Hatóság költségvetésén belül kell biztosítani .
A források más célra nem csoportosíthatók át .
([10]6) Az NHIT gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi . Az NHIT feladatai
teljesítésérő l évente jelentést készít az Országgyű lés illetékes bizottságának ."

Indokolás

Az NHIT szakmai-tudományos tanácsadó testület, melynek munkájával, szakértői tevékenységével
elsősorban az elektronikus hírközlésért és az informatikáért felelős szakminisztérium munkáját kel l
elősegítenie. Ezt a feladatkört a 2010 . évi CLXXXV . törvény 120-122 . § kellőképpen kijelöli, de annak
kismérték ű módosítása, pontosítása célszerű .

Az előterjesztés NHIT-re vonatkozó módosító indítványának bizonyos részei túlzott hangsúllyal emelté k
volna ki a tanácsadó testület jogosítványait, már-már ellen őrzési-számvevői funkciókat kaphatott volna. Ez
azért nem célszerű, mert ezzel a területért politikai felel ősséget viselő szaktárca felel őssége kérdőjeleződne
meg. Kell ő apparátus híján és közigazgatási eljárási határid ők által nem kötve, NHIT bevonása a végrehajtás i
folyamatokba nem célszerű.

A Tanács tagjaira vonatkozóan az eredeti törvény nem fogalmaz meg összeférhetetlenségi szabályokat, ezér t
ennek hiányában a felügyeleti, döntési, vagy akár konkrét pályázati anyagokba való betekintési jogkör
gyakorolása problémás .

Közigazgatás-szervezési szempontból sem szabad olyan sz űk keresztmetszeteket létrehozni, amelyeknél a
szakapparátus által el őkészített anyagokat külsős, felelősséggel nem bíró tudományos tanácsadó testületekke l
kelljen jóváhagyatni, a végrehajtást ellenőriztetni.

Budapest, 2411 . június 21 .

raun Márton
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