2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint
a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege

A médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény
(Mttv.)

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv
feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar
és angol nyelven

A tartalomjegyzékben a
dokumentum címét angol nyelven
is meg kell jelölni.
[a feladatokról és tevékenységről
szóló magyar és angol nyelvű
anyag a jelen file végén található]

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes leírása
II.

A Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács esetében nem
releváns információ.
Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács
hatósági jogkörrel nem
rendelkezik.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
A fentiek szerint nem
ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör releváns információ.
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A fentiek szerint nem
releváns információ.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A fentiek szerint nem
releváns információ.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A fentiek szerint nem
releváns információ.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és
nyitvatartási idő

A fentiek szerint nem
releváns információ.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő

A fentiek szerint nem
releváns információ.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
használt formanyomtatványok listája

A fentiek szerint nem
releváns információ.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben
igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A fentiek szerint nem
releváns információ.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben
az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A fentiek szerint nem
releváns információ.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése

A Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács nem nyújt
közszolgáltatást.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának
leírása

A fentiek szerint nem releváns
információ.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A fentiek szerint nem releváns
információ.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és
az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A fentiek szerint nem releváns
információ.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves
adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács
adatkezelési tevékenységet
nem végez.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A fentiek szerint nem
releváns információ.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A fentiek szerint nem
releváns információ.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A fentiek szerint nem
releváns információ.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak
címei

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsnak nincsenek nyilvános
kiadványai.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
témájának leírása

A fentiek szerint nem releváns
információ.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz
való hozzáférés módja

A fentiek szerint nem releváns
információ.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért
fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség
ténye
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A fentiek szerint nem releváns
információ.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének
rendje

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
ülésezési rendjét éves munkatervében maga
határozza meg.

2. A testületi szerv döntéseiben való
állampolgári közreműködés (véleményezés)
módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus
levélcím)

Az Mttv. rendelkezése alapján NHIT a Kormány
véleményező, tanácsadó szerve; döntései
esetében állampolgári közreműködésre nincsen
mód.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási
szabályai

Az NHIT döntéshozatalának eljárási szabályait az
Mttv. rendelkezései alapján határozza meg.

4. A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
VII. Közzétételi egység: Pályázatok

NHIT Iroda (1054 Budapest, Akadémia utca 14.
fsz. 3.)

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai
leírása, azok eredményei és indoklásuk
VIII. Közzétételi egység: Hirdetmények

B) Megjegyzés
Az NHIT pályázatok kiírásával
nem foglalkozik.

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények
IX. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés
Az NHIT hirdetményt, közleményt nem
tett közzé.
B) Megjegyzés
2

1. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények intézésének rendje

Az NHIT közérdekű adatai a honlapján illetve az
egységes közadatkereső rendszerben érhetőek el.

2. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében illetékes
szervezeti egység neve

Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Iroda,
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ
Zrt.)

3. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében illetékes
szervezeti egység elérhetősége (postacíme,
földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)

NHIT Iroda: 1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz.
3., postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 14. fsz.
3., telefon: (06-1) 322-9626, fax: (06-1) 322-9629,
e-mail: nhit@nhit.hu
NISZ Zrt.: székhelye: 1081 Budapest, Csokonai utca
3., postacím: 1389 Budapest, Pf. 133., telefon: (061) 795-4713, (06-1) 795-5905, fax: (06-1) 795-0445,
e-mail: info@kozadattar.hu, info@kozadat.hu

X.

Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
különös közzétételi lista

Nincsen az NHIT-re vonatkozó különös vagy
egyedi közzétételi lista.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
egyedi közzétételi lista

Nincsen az NHIT-re vonatkozó különös vagy
egyedi közzétételi lista.

A 2.I.2. pontnál hivatkozott magyar és angol nyelvű tájékoztató:
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény az alábbi módon rendelkezik a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács feladatairól:
121. § (1) Az NHIT véleményezi a Kormány felé az informatika, a hírközlés és a média területén
a) az információs társadalom kialakításának programját, az információs kultúra elterjesztésére, az információs társadalomra
vonatkozó stratégiai döntéseket,
b) a kutatás-fejlesztés irányvonalának meghatározását,
c) a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével kapcsolatos döntéseket, továbbá
d) a hírközlési piac szabályozásának kialakítására, a piacon működők esélyegyenlőségének elősegítésére,
e) a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás összhangjának biztosítására,
f) a rádió-távközlési nemzetközi értekezleteken képviselendő magyar álláspontra vonatkozó, valamint
g) az információs társadalom infrastruktúrájának szabályozásával kapcsolatos stratégiai előterjesztésekre, az információs
társadalom kialakításának programjára vonatkozó döntéseket.
(2) Az NHIT véleményezi a Kormány számára
a) kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit,
b) a Kormány, a miniszterelnök, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, vagy az informatikáért felelős miniszter felkérésére
valamennyi, a hírközléssel és az informatikával összefüggő előterjesztést, egyedi döntést, jogszabálytervezetet,
c) az információs társadalom infrastruktúrájának szabályozásával kapcsolatos stratégiai előterjesztéseket, az információs társadalom
kialakításának programját,
amelyre vonatkozó előterjesztést kizárólag az NHIT észrevételezését követően, az NHIT véleményével együtt lehet a Kormány elé
terjeszteni.
(3) Az NHIT Elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Kormány ülését megelőző állami vezetői értekezlet, továbbá meghívásra a
Kormány, (1)–(2) bekezdés szerinti előterjesztést tárgyaló ülésén.
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(4) Az NHIT elnöke a vizsgált frekvenciasávok igénybevételében, az ezekkel végzett szolgáltatásokban érdekelt szervezetek
képviselőit 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 miniszter
irányítása, illetve felügyelete alatt álló szervek, egyéb szervezetek felé az e témaköröket érintő közfeladatuk hatékonyabb ellátása
érdekében. A szerv vagy szervezet vezetője az NHIT önálló javaslatával, kezdeményezésével kapcsolatos észrevételeiről 30 napon
belül tájékoztatja az NHIT elnökét.
(6) A Kormány vagy a miniszterelnök felkérésére az NHIT hírközlési és informatikai tudományos, célszerűségi, valamint
gazdaságossági szempontok alapján megvizsgálja a Kormány vagy valamely miniszter irányítása, illetve felügyelete alatt álló szervek,
egyéb szervezetek hírközlést és informatikát érintő uniós és egyéb pályázatait és azok teljesülését, valamint egyéb hírközlési és
informatikai tárgyú projektjeit, beszerzéseit. A vizsgálat eredményeként megfogalmazott véleményét az NHIT megküldi a
miniszterelnöknek. Az NHIT a vizsgálat alapján az (5) bekezdés szerinti önálló javaslatot, kezdeményezést is tehet. A Kormány
valamely miniszter irányítása, illetve felügyelete alatt álló szervek, egyéb szervezetek kötelesek a vizsgálat lefolytatása érdekében az
NHIT-vel együttműködni.
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Act CLXXXV of 2010 on media services and mass media designates the tasks of the National Council for
Telecommunications and Informatics (NHIT) as follows:

Article 121 (1) On the field of information technology, communications and the mediarelated matters, the NHIT
shall provide its opinion to the Government on
a) the program for building an information society and strategic decisions concerning thepromotion of
information culture and information society;
b) setting directions for research and development;
c) decisions targeting dissemination of social attitudes and culture; and
d) developing the regulatory framework of the communications market, fostering equal opportunities for market
players;
e) ensuring the harmonisation of government and civil spectrum management;
f) the Hungarian position to be represented at international conferences concerning radio communications; and
g) strategic submissions for regulating the infrastructure of the information society, and decisions concerning the
program for building an information society.
(2) The NHIT shall provide the Government its opinion on:
a) the drafts of Government and Ministerial decrees;
b) all submissions, ad hoc decisions and draft legislation on communications and information technology, upon
request from the Government, the Prime Minister, the Minister responsible for electronic communications, or the
Minister responsible for information technology;
c) strategic submissions for regulating the infrastructure of the information society, and the program for building
an information society;
in relation to which any submission may be presented to the Government after obtaining the comments by the
NHIT and with the opinion of the NHIT only.
(3) The Chairperson of the NHIT shall participate with consultative powers in stateexecutive meetings preceding
Government meetings and, by invitation, on Government meetings discussing submissions mentioned in
Paragraphs (1)-(2).
(4) The Chairperson of the NHIT may invite with consultative power the representatives of organizations
interested in the utilisation of examined frequency bands and services provided thereon.
(5) In line with the Government program on the field of information technology, communications, and media,
the NHIT, in relation to the topics mentioned in Paragraphs (1)-(2), may make independent recommendations
and initiatives toward the Government, and toward bodies, other organizations controlled or supervised by the
Government or a Minister, in order to increase the efficiency of the performance of the public functions
concerning such topics. The head of the body or organization shall notify the Chairperson of the NHIT about its
comments on the independent recommendation or initiative within 30 days.
(6) Upon invitation by the Government or the Prime Minister, the NHIT shall, on the basis of communication, IT
scientific, practicality, and economic considerations, examine the EU and other tenders of bodies and other
5

organization controlled by the Government or a Minister and the implementation of such tenders, and their other
projects and procurements as well, in the field of communications and information technology. The opinion of
NHIT prepared upon completion of the examination shall be sent to the Prime Minister. On the basis of the
examination, the NHIT may also submit independent recommendations and initiatives under Paragraph (5). The
bodies and other organizations controlled or supervised by the Government or a Minister shall cooperate with
NHIT in the course of completing the examination.
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