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Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (Mttv.) 120. § (1) bekezdése alapján
az NHIT a Kormány informatikai és hírközlési ügyekben véleményező,
tanácsadó szerve.
Az NHIT tagjai:
• Bódi Gábor Imre elnök (kinevező: miniszterelnök)
• Szabó Zoltán Attila (kinevező: miniszterelnök)
• Laufer Tamás (kinevező: Médiatanács)
• Surján László (kinevező: Médiatanács)
• Dr. Pap László (kinevező: MTA)

NHIT tevékenysége
A 2010. évi CLXXXV. számú törvényben foglaltak szerint az NHIT
véleményezi a Kormány számára többek között
• az információs társadalom kialakításának programját,
• az informatika, hírközlés és média területére vonatkozó stratégiai
döntéseket,
• a kutatás és fejlesztés irányvonalának meghatározását, valamint
• a Kormány számára készült kormányrendeletek, miniszteri
rendeletek tervezeteit, előterjesztéseket, jogszabály‐tervezeteket.
Valamint tudományos, célszerűségi, és gazdaságossági szempontok
alapján vizsgálja az állam‐és közigazgatási szervek
infokommunikációt érintő pályázatait, projektjeit, beszerzéseit, illetve
azok teljesülését.

A hatályos jogszabály értelmében
• az NHIT elnöke tanácskozási joggal vesz részt az állami vezetői
(közigazgatási államtitkári, ún. KÁT) értekezleten;
• csak a véleményével együtt lehet a Kormány elé terjeszteni az illetékességi
körét bármilyen módon is érintő előterjesztést;
• felkérésre uniós és egyéb pályázatokkal, szervek, szervezetek egyedi
informatikai projektjeivel, beszerzéseivel kapcsolatban is vizsgálódhat,
véleményt és javaslatot fogalmazhat meg;
• az illetőségi körébe tartozó területeken önálló kezdeményezésekkel élhet.

Szakértői Tanácsadó Testület (SzTT, elnök: Biró Albert)
Az SzTT olyan állandó szakértőkből álló testület, amelynek tagjai:
• alkalmasak szakértői szintű egyeztetések lefolytatására a minisztériumokban,
• saját területükön megfelelően széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek,
• alkalmasak az NHIT hatáskörébe tartozó pályázatok, fejlesztések, beruházások
megvalósíthatóságának és megvalósulásának értékelésére
• és képesek időben felismerni az esetlegesen felmerülő, beavatkozást igénylő
problémákat.
Az NHIT operatív feladatait a Szakértői Tanácsadó Testületre támaszkodva látja
el, míg a stratégiai döntések a Tanács szintjén zajlanak.

A közelmúlt legfontosabb elvégzett feladatai
• Fejlesztéspolitika monitorozása (OP‐k véleményezése)
• Szakmai elemzések, vizsgálatok készítése (pl. ÁSZ Informatikai Biztonsági
szabályzat véleményezése, MÁK számlavezető rendszerének
felülvizsgálata)
• Munkacsoportok munkájában való részvétel (Magyary Nyomonkövetési
Munkacsoport, Informatikai Felhasználói Munkacsoport, Nemzeti
Koordináló Testület, Jogszabály felülvizsgáló munkacsoport)
• KÁT, EKTB ülésekkel kapcsolatos felkészítés, követés, véleményezés (az
NHIT elnöke a KÁT, az SZTT elnöke az EKTB értekezlet állandó meghívottja,
ezen vagy saját maga, vagy megbízottja útján rendszeresen részt vesz)

• Részvétel a KET kidolgozásában
• Konzultáció a hazai frekvenciagazdálkodással kapcsolatosan
• Kormányhivatalok elektronikus iratkezelő rendszerének kidolgozásában való
részvétel
• Kibervédelmi kérdések
• Szolgáltatási Irányelv végrehajtásához kapcsolódó feladatok
Projektekben való részvétel
• Posta hibrid szolgáltatás és Agora projekt
• EFER elektronikus fizetés

Köszönöm a figyelmet!

Dr. Molnár Bálint
a Szakértői Tanácsadó Testület tagja

