
Mikroszkóp vagy halszemoptika? 
— a tanácsadó szerepe a 

kormányzatban 



A feladat 
Médiatörvény 120.§ (1): „az NHIT a Kormány informatikai és 
hírközlési ügyekben véleményező, tanácsadó szerve” 

Véleményez a Kormány számára: 
•  az információs társadalom kialakításának programja, 
•  az információs kultúra elterjesztésére, 
•  az infokommunikációra vonatkozó stratégiai döntéseket, 
•  a kutatás-fejlesztés irányvonalának meghatározását, továbbá  
•  a hírközlési piac szabályozásának kialakítására, 
•  a piacon működők esélyegyenlőségének elősegítésére, 
•  a rádió-távközlési nemzetközi értekezleteken képviselendő 

magyar álláspontra vonatkozó, valamint  
•  az információs társadalom infrastruktúrájának 

szabályozásával kapcsolatos stratégiai előterjesztésekre, 
•  az információs társadalom kialakításának programjára 

vonatkozó döntéseket. 

A Kormány felkérésére pályázatokat vizsgál.  
 
Önálló kezdeményezést a Kormány informatikai és hírközlési 
programjával összhangban tesz. 



Milyen objektívet használjunk? 
a) A tanácsadó széles látókörű, 

rámutat a nem nyilvánvaló 
összefüggésekre, tendenciákra. 
(halszemobjektív) 

b)  A tanácsadó alapos, felfedi 
a részletekben rejlő lehe-
tőségeket és kockázatokat. 
(mikroszkóp)  

for (int i = ar.length – 1; i > 0; i--) { 
    for (int j = 0; j < i; j++) { 
      if (ar[j] > ar[j + 1]) { 
        temp = ar[j]; 
        ar[j ] = ar[j + 1]; 
        ar[j + 1] = temp; 
    }}} 

Szelektálni kell a  
—  látómező kiválasztásában 
—  a fókusz beállításában 
—  az időzítésben 

Kötelező feladatok:  
•  jogszabályok véleményezése 
•  kormányhatározatok 

végrehajtása.  



Teljesítményünk számokban (nov. 1-ig) 
9 munkacsoport: 
1. e-Közigazgatás,  
   Szolgáltatásfejlesztés,  
   EIDAS 
2. DJP (+DNFP, GINOP) 
3-5. KÖFOP  
             – monitoring 
             – véleményezés 
             -módszertan, 
               eljárásrend 
6. Közadat 
7. Stratégia, egyéb (eHealth, 
   közlekedés, energetika) 
8. Infotársadalom, oktatás 
9. EU-nemzetközi  



e-Közigazgatás 
elektronikus kapcsolattartás: még egy év és kötelező lesz az 
„elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól” szóló törvény alkalmazása 
 
e-Papír: 10 évvel az ügyfélkapu indulása után még nincs 
általános elektronikus kapcsolatteremtési lehetőség a 
hivatalokkal, közszolgáltatókkal. Rövidesen lesz. Ha 15 évet 
visszamehetnék az időben, az e-papírral kezdeném. 
 
Ne a „használom a szolgáltatást” gomb legyen az ügyfélkapu 
„védjegye”. Vagy az „e-mail cím” és „e-mail cím megerősítése” 
mezők külön feltüntetése a törzsadatok között. 
 
Tudomásul kell venni: a böngésző AZ INTERFÉSZ a világ felé. 
 
Az összerendelési nyilvántartás a közigazgatás DNS-évé válhat! 



Anonimitás! Hol a határa? (ha van) 
Már a biztonsági kamerák  
előtt elsétáló emberek is egyedi 
jellemzői is felismerhetőek. 
 
A napi, heti mozgásunk, ruházatunk,  
arcképünk, netezési és keresési 
mintáink,  
„extrovertált” ismerőseink online  
aktivitása: (közel) egyedi 
azonosíthatóság 
 
Híres de-anonimizálási esetek:  
Massachusetts eü adatok,  
Netflix Prize contest 



Közadat gazdálkodás 
Hivatalos hazai terminológia: „közadat”=„közérdekű adat”. 
 
A nemzetközi terminológiában:  
„közérdekű adat” + a közigazgatásban keletkező adatok 
továbbhasznosítása az üzleti és civil szféra által.  
 
Pl. közutak méret, terhelési, nyílásmagassági és felújítási 
adatai. 

Jelenleg 122 országnak van nemzeti közadatportálja 
 
Az OpenData Barometer által vizsgált 92 ország 
között Magyarország az 50. helyen áll a nyílt adatok 
közzététele és használata terén.   

Ausztria nemzeti nyíltadat-portálját kinyitották a privát 
szféra felé, hogy privát cégek, non-profit szervezetek is 
publikálják rajta adataikat.  



Közadat gazdálkodás 
Adatkörök több ezer azonosított SZEÜSZ-höz 
(front-end nélkül is van valamilyen back-office!) 

Népegészségügyi nyilvántartások 



Oktatás 
Legyen nyitott a műszaki kreativitás és az algoritmikus 
gondolkodás átadására. 

Szakkör a faluban, 
gazdálkodó a 
fővárosban? 

Egyre „rosszabb” eszközök: régen minden számítógépen egy  
fejlesztői környezettel kapcsolt be. Ma telepíteni sem feltétlenül 
tudunk rá. 
Vonzóbb, „trendibb” a humán kreativitás. 

Nehéz az út a műszaki 
diplomáig — az átlag 
középiskolából. 

Hogyan tartsuk itt a 
tanárt? ... és a diákot? 



Hazai eredmények piacra jut(tat)ása 

Érzékelhetően megnőtt az érdeklődés a sikeres 
hazai informatikai projektek külföldi 
implementációja iránt. (pl. útdíj, online 
pénztárgép) 

A piaci beszállítók igyekeznek képviselni a 
műszaki megoldás általuk megvalósított 
részelemeit. (arra koncentrálnak, amihez 
értenek) 

Hiányzik:  
•  intézményi szakértők bevonása 
•  a rendszerszemlélet 

Sikeresség: a fentiekből következik. 
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Köszönöm a figyelmet! 


