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A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) észrevételei és javaslatai „az
infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről” szóló kormányrendelettervezethez

Általános észrevétel
Köszönettel vettük a rendelettervezet (Tervezet) véleményezési lehetőségét. A létfontosságú
rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI.
törvény (Lrtv.) értelmében létfontosságú rendszerelemmé azon eszköz, létesítmény, vagy a rendszer
eleme jelölhető ki, „amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához (…) és amelynek
kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna”.
Az elektronikus hírközlési hálózatok, illetve az ezeket üzemeltető több száz elektronikus hírközlési
szolgáltató révén számos önálló és egymással összefonódó, akár több különböző jogszabályi
keretrendszernek megfelelő szolgáltatás érhető el országosan. Álláspontunk szerint a jelenlegi
javaslat nincs összhangban az elektronikus hírközlési szolgáltatások jellemzőivel és a hálózatok
felépítésével, illetve az abban megfogalmazott kötelezettségek, valamint ezek teljesítésének
költségei nincsenek arányban, az Lrtv. és végrehajtási rendelete által elérni kívánt céllal.
Részletes észrevételek
1. Álláspontunk szerint a 6. § (1) bekezdésben meghatározott kritérium, amely szerint a több
mint tízezer előfizető részére szolgáltatást nyújtó szolgáltató teljes hálózata – mint egy
rendszerelem – létfontosságú rendszerelemmé kerülne kijelölésre, figyelemmel az Lrtv. és
a Tervezet egyéb rendelkezésire is, szükségtelen és aránytalanul nagy terhet ró a
szolgáltatókra. Javasoljuk az objektív mérőszám megemelését legalább ötvenezerre,
valamint annak lehetővé tételét, hogy ne csak teljes hálózatok, hanem annak elemei is
kijelölhetők legyenek.
2. Javasoljuk törölni a 8. § b) pontját, illetve felülvizsgálni a Tervezetet e körben, hiszen az
elektronikus hírközlési szolgáltatók, így az egyetemes szolgáltatók is általában komplex
szolgáltatásokat nyújtanak (konvergencia). A kritériumokat álláspontunk szerint csak az
összes szolgáltatástípus és ezeknek az Lrtv. szempontjából releváns jellemzőinek az
azonosítását követően van mód arányosan meghatározni.
3. A tervezett kötelezettségek teljesítése (elsősorban adminisztratív és humánerőforrás
oldalon) jelentős beruházási igényeket generál, amelyet a kisebb szolgáltatók egyáltalán
nem, vagy nehezen tudnak teljesíteni. Erre való tekintettel javasoljuk a felmerülő költségek
legyenek levonhatók a szolgáltatókat terhelő, ágazat specifikus adókból.
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4. A kisebb szolgáltatók teherviselő képességük miatt javasoljuk a 11.§. (2) bekezdés
módosítását, hogy a százezer előfizető alatti szolgáltatók tekintetében elegendő legyen a
szakmai végzettség vagy tanfolyam a biztonsági összekötő személy esetében.
5. Kérjük továbbá, hogy a Tervezet biztosítson elegendő felkészülési időt a szolgáltatók
részére a kötelezettségek teljesítésére, ennek érdekében javasoljuk a hatályba lépést a
kihirdetést követő 180 napra módosítani.
Kérjük észrevételeink és javaslataink szíves megfontolását!

Budapest, 2017. január 26.

Üdvözlettel,

Kövesi Gabriella
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