1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
(rövidítése: NHIT)

2. Székhely

1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz. 3.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz. 3.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi
számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve
szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

(06-1) 322-9626

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként,
utóbbi esetben körzetszámmal, illetve
szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

(06-1) 322-9629

6. Központi elektronikus levélcím

nhit@nhit.hu

7. A honlap URL-je

www.nhit.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám,
ügyfélfogadás helye, postacíme)

NHIT Iroda: 1054 Budapest, Akadémia utca 14.
fsz. 3.
Telefon: (06-1) 322-9626
Fax: (06-1) 322-9629

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati
vezető neve

A szervnél ügyfélkapcsolati vezető kinevezésére
nem került sor. Információval az NHIT tagjai
vagy az NHIT Iroda munkatársai szolgálhatnak.

10. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16-30 között,
pénteken 8.00 – 14.00 között.

II.

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra
ábrája (a szervezeti
egységek és vezetőik
megnevezésével)
III.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács – a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvényben (Mttv.) meghatározottak szerint – egységes
struktúrában, belső tagolódás nélkül működik. Elnöke Vágujhelyi
Ferenc, alelnöke Sik Zoltán Nándor.
Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint
testületi szerv esetén a testületi tagok neve,
beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
(telefon, telefax, postacím, elektronikus
levélcím)

Elnök: Vágujhelyi Ferenc
telefon: (06-1) 322-9626
fax: (06-1) 322-9629
e-mail: nhit@nhit.hu
postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz. 3.
Alelnök: Sik Zoltán Nándor
telefon: (06-1) 322-9626
fax: (06-1) 322-9629
e-mail: nhit@nhit.hu
postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz. 3.
Tagok:
Bancsics Ferenc
telefon: (06-1) 322-9626
fax: (06-1) 322-9629
e-mail: nhit@nhit.hu
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postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz. 3.
Dr. Pap László
telefon: (06-1) 322-9626
fax: (06-1) 322-9629
e-mail: pap@hit.bme.hu
postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz. 3.
Surján László
telefon: (06-1) 322-9626
fax: (06-1) 322-9629
e-mail: nhit@nhit.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
(telefon, telefax, postacím, elektronikus
levélcím)
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása,
működő más közfeladatot ellátó szerv

Az Mttv. rendelkezése értelmében a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács egységes
szervezeti struktúrában, belső tagolódás nélkül
működik.
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács nem felügyel
vagy ellenőriz más költségvetési
szervet; alárendeltségében ilyen
szerv nem áll.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek honlapjának URL-je

Az előbbiek szerint nem releváns
adat.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
Az előbbiek szerint nem releváns
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
adat.
szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó
szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett
közvetlen irányítással rendelkezik

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanács többségi tulajdonában
gazdálkodó szervezet nem áll, ilyen
szervezet felett többségi irányítással
nem rendelkezik.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi
körének leírása

Az előbbiek szerint nem releváns adat.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek
képviselőjének neve

Az előbbiek szerint nem releváns adat.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a
Az előbbiek szerint nem releváns adat.
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a
közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek
alapítói jogát ő gyakorolja

B) Megjegyzés
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács nem
alapított közalapítványt, továbbá közalapítvány
alapítói jogát nem gyakorolja.
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2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Az előbbiek szerint nem releváns adat.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő
szerve tagjainak felsorolása
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok

Az előbbiek szerint nem releváns adat.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés
A Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács nem
alapított lapot.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének Az előbbiek szerint nem
és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely,
releváns adat.
postacím, elektronikus levélcím)
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének Az előbbiek szerint nem
a neve
releváns adat.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve
(teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím), honlapjának címe

Az Mttv. 120. § (5) bekezdése értelmében a
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács csak a
törvénynek van alárendelve.
Az NHIT hatósági döntéseket nem hoz.
Az NHIT gazdálkodását az Állami
Számvevőszék ellenőrzi. Az Állami
számvevőszék elérhetőségei: székhelye: 1052
Budapest, Apáczai Csere János utca 10.,
postacíme: 1364 Budapest, Pf. 54., telefonszáma:
(06-1) 484-9100, fax száma: (06-1) 484-9200,
internetes honlapja: www.asz.hu, e-mail címe:
szamvevoszek@asz.hu
Az NHIT feladatai teljesítéséről évente
tájékoztatót készít az Országgyűlés feladatkörrel
rendelkező bizottságának. Az Országgyűlés
Irodaházának elérhetőségei: székhelye és
postacíme: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.,
telefonszáma: (06-1) 441-5000, internetes
honlapja: www.parlament.hu, e-mail címe:
ktk@parlament.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának
vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Az Állami számvevőszék elérhetőségei:
székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János
utca 10., postacíme: 1364 Budapest, Pf. 54.,
telefonszáma: (06-1) 484-9100, fax száma: (06-1)
484-9200, internetes honlapja: www.asz.hu, email címe: szamvevoszek@asz.hu
Az Országgyűlés Irodaházának elérhetőségei:
székhelye és postacíme: 1358 Budapest,
Széchenyi rkp. 19., telefonszáma: (06-1) 4415000, internetes honlapja: www.parlament.hu, email címe: ktk@parlament.hu

1.7.

Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv
neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály
megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv
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A Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács nem
alapított költségvetési szervet.

alapító okirata, működési engedélye
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
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Az előbbiek szerint nem
releváns adat.

