
Sok mindent tettünk a hazai info kom mu ni
ká ció ért az elmúlt egy esztendőben, de még 
bőven akad tennivaló; amire vállalkoztunk, 
annak az útnak csak az elején járunk. A szi
lárd alapokat azonban megteremtettük, s tet
tük ezt azért, hogy a jövő magyarjai jobb álla
mi szolgáltatásokat vehessenek igénybe, va
lamint jobb és több munkahelyet találjanak 
a magyar távközlési és informatikai szektor
ban. De mik is ezek az alapok?

 1.  Alkotmányos garanciákat adtunk az info
kom munikációnak.

 2.  Kezdeményeztük, hogy az Országgyűlés 
gazdasági bizottsága hozza létre az önál
ló informatikai és távközlési albizottságot.

 3.  A kormány megalakulását követően meg
alkottuk a Digitális Magyarország vita
iratot.

 4.  A vitairatból megalkottuk a Digitális meg
újulás cselekvési tervét, amely az info

kommunikációs kormányzat 2014ig szó
ló elképzeléseit tartalmazza.

 5.  Döntöttünk a 900 megahertzes frekven
cia ügyében: 2011 harmadik vagy negye
dik negyedévében a kormány értékesíti 
ezt a frekvenciasávot.

 6.  Megteremtettük az esélyét egy negyedik 
mobilszolgáltató színrelépésének. 

 7.  A 900as és az 1800as frekvenciákon 
hamarosan megnyitjuk annak lehetősé
gét, hogy a szolgáltatók szupergyors mo
bil szélessávot építsenek ki hálózataik
ban.

 8.  Új, sávos frekvenciadíjazást vezettünk 
be.

 9.  Hamarosan lehetővé tesszük a Tetra zárt 
láncú kormányzati mobilhálózat polgári 
célú használatát.

10.  A Digitális megújulás részeként megal
kottuk a magyar szélessávfejlesztési 
kon cepciót.

11.  Parlamenti vita előtti állapotban van a 
2003as Elektronikus Hírközlési Törvény 
komplex felülvizsgálata.

12.  Az Elektronikus Hírközlési Törvény köny
nyebb számhordozhatóságot, sokkal erő
sebb fogyasztói jogokat és erősebb fo
gyasztóvédelmet garantál majd a polgá
roknak.

13.  Elértük, hogy a .hu domainnevek bejegy
zése és használatba vételi ideje 14 napról 
12 napra csökkenjen. 

14.  Az Európai Unió soros magyar elnöke
ként elértük, hogy megszülessen a poli
tikai konszenzus az összeurópai frekven
ciahasználat területén.

15.  Elértük az Európai Hálózat és Informá
cióbiztonsági Ügynökség (ENISA) man
dátumának 18 hónappal történő meg
hosszabbítását.

16.  Elértük, hogy a kritikus infrastruktúravé
delem megerősítéséről és a hálózatbiz
tonságról tanácsi következtetéseket nyújt
sunk be az Európa Tanácsnak.

17.  A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye
letével együttműködve megszüntettük a 
mobilfizetés bizonytalan helyzetét.

Egy év –  ötven pontban
Egy évvel ezelőtt alakult meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs állam-
titkársága. Az évfordulón Nyitrai Zsolt infokommunikációért felelős államtitkár visszatekint 
az elmúlt időszakra, s értékeli a történteket*.
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18.  A közpénzherdálás megszüntetése és az 
ésszerűség értelmében újratárgyaltuk az 
állam informatikai szerződéseit.

19.  Fölállítottuk a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökséget. 

20.  Megalkottuk a nemzeti adatvagyonról 
szóló törvényt.

21.  Megkezdtük a hálózat és információbiz
tonságról szóló törvény előkészítését.

22.  Megkezdtük a kritikus infrastruktúravé
delemről szóló törvény előkészítését.

23.  Állami hálózatkonszolidációt indítottunk.
24.  Megkezdtük a kormányzati informatika 

konszolidációját is.
25.  Egy helyre vontuk össze az informatikai 

üzemeltetés korábban szétaprózott rend
szerét. 

26.  A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 
informatikai feladatainak szakmai fel
ügyelete az infokommunikációért felelős 
államtitkárság szakmai felügyelete alá 
került.

27.  Teljeskörűen fölülvizsgáltuk a kormány
zati szoftverek licencgazdálkodását.

28.  2010 decemberétől ultragyors hálózat kö
ti össze tudományegyetemeinket a nyu
gati kutatóegyetemekkel.

29.  A Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Fej
lesztő Intézet nagy kapacitású szuper
számítógépeket helyezett üzembe Deb
recenben, Szegeden és Pécsett.

30.  Pilotprogramot és tesztüzemet indítot
tunk be az open source szoftverek állam
igazgatásban történő elterjesztéséért. 

31.  Hamarosan kormányhatározattal szabá

lyozzuk, hogy a kormányzati szférában az 
open document format (odf) a kötelezően 
használandó elektronikus dokumentum
formátum legyen.

32.  rövidesen megszületik a 112es, egysé
ges európai segélyhívó helyzetét rendező 
kormánydöntés.

33.  Hamarosan megteremtjük az efizetés 
feltételeit.

34.  Megkezdtük a papír száműzését a köz
igazgatásból, ennek keretében videokon
ferenciarendszert állítunk fel a miniszté
riumok között.

35.  Szakmai egyeztetést kezdeményeztünk 
annak érdekében, hogy az infokommu
nikációs eszközök jobban szolgálják a 
nemzetrészek összetartozását.

36.  Megszerveztük a nemzetközi Educatio ki
állítást.

37.  Kiküszöböltük a felsőoktatási felvételi el
járás, az elektronikus jelentkezés hibáit.

38.  A Magyar Innovációs Techshow kereté
ben felkaroltuk Magyarország tehetségeit.

39.  Az infokommunikációs innováció számá
ra inkubációs programot indítunk.

40.  A 130 éves magyar távközlés emlékére 
emléktáblát avattunk, amely Puskás Ti
vadar és a magyar telefónia évszázados 
emlékét hirdeti.

41.  Balatonfüreden informális miniszteri érte
kezleten vendégül láttuk Európa távköz
lési minisztereit, hogy megállapodásra 
jussunk az európai frekvenciagazdálko
dás, infrastruktúravédelem és az ENISA 
ügyében.

42.  Jelenleg még külső vállalkozás biztosít
ja az állampolgárok számára a hatályos 
magyar jogszabályok megismerhetősé
gét a magyarorszag.hu portálon. Néhány 
napon belül az állam „házon belül” oldja 
meg a feladatot, a Magyar Hivatalos Köz
lönykiadón keresztül.

43.  Megkezdtük a kormányzat belső informa
tikai szabályozásának rendbetételét.

44.  Nyár végéig új, innovatív informatikai 
megoldást dolgozunk ki a KSH részére, 
hogy a statisztikai adatgyűjtés elektroni
kus úton történjen, és alaposabb feldol
gozást tegyen lehetővé.

45.  Fejlesztjük a vállalkozások tájékoztatását 
szolgáló kormányzati tartalmakat.

46.  Nyílt forráskódú oktatási szoftvereket te
szünk elérhetővé a közoktatási intézmé
nyek részére.

47.  Megkezdtük egy új, a közbeszerzések tá
mogatását szolgáló, hatékony webes por
tálrendszer kialakítását.

48.  Megkezdtük a Közháló szolgáltatás újra
tervezését.

49.  Az informatikai konszolidáció keretében 
átvilágítottuk az állam közigazgatási te
vékenységét.

50.  Megteremtettük az átlátható és nyomon 
követhető infokommunikációs kormány
zást.

dr. Nyitrai Zsolt
infokommunikációért felelős államtitkár, NFM

*  Az évértékelő és az ötven pont teljes terje
delmében elolvasható a honlapunkon.

Sok mindent tettünk a hazai info kom mu ni ká ció ért, de még bőven akad tennivaló

 F
O

r
r

Á
S:

 N
FM


