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Bevezetés
Korábban döntés született arról, hogy a Kormány információpolitikájának támogatására
információstatisztikai rendszert kell felépíteni az OSAP-ra és külső adatforrásokra
támaszkodva. Ennek előkészítése érdekében fel kellett (volna) térképezni az ország
információháztartásának jelenlegi helyzetét. Ez az anyag ebben az irányban tett első lépés,
amit még soknak kellene követni.
1984-ben írtam egy Gondolatok az információgazdaságról című tanulmányt, melynek nyomán
aztán néhány év alatt a KSH felépítette a világon első hivatalos statisztikai rendszert az
információgazdaság mérésére. Harminc évvel később ez egy sokkal szélesebb körre kiterjedő
és ezért terjedelmesebb de jóval kevésbé rendszeres másik tanulmány. Ki tudja, mi lesz a
sorsa?
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AZ IKT NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ: ESZKÖZ
ADATOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ, FELHASZNÁLÁSÁHOZ.
AZ ADATOK IS CASAK ESZÖZÖK
A CSELEKVÉSHEZ.
AZ IKT A CSELEKVÉS ESZKÖZÉNEK ESZKÖZE.

Bevezetés
A magyar kormány információpolitikája, az érdekkülönbségek miatt - mint egykoron a
Habsburg birodalom és Magyarország érdekeinek különbsége miatt1- nem lehet azonos a
Bizottságnak az Unióra irányuló általános informatikapolitikája valamilyen helyi
megvalósítására irányuló politikával.
A rendszerváltás megmutatta, hogy az ország, az országnak a nemzetközi térben megfutandó
pályájára vonatkozó alaposan kimunkált elképzelések nélküli beleengedése vagy
belekergetése egy „modernizációba”, amint a külföldön keltett illúziókban való hit is csak
veszteséggel járhat.
Ha Magyarország kormánya ahelyett, hogy Brüsszel elképzelése szerint az IKT-t fejlesztené,
egyszer elkezdi az IKT-t nagy projektek keretében közvetlenül Magyarország nagy
problémáinak megoldása, az ország hosszú távú pályamódosítása2 érdekében alkalmazni,
akkor egyik eszköze lesz a szabályozás. Ennek során a jelenleg hatályos jogszabályokból kell
kiindulnia, ezért át kell azokat tekintenie, hogy hol és hogyan kell azokat megváltoztatni
ahhoz, hogy e problémák megoldásához közelebb jussunk.
Ezért az alábbiakban áttekintem Magyarország az infokommunikációt érintő egyes
jogszabályait. A digitális infokommunikáció immár befolyásolja a predigitális korból
származó jogágak valamennyijét, ezért áttekintésem nem marad meg az infokommunikáció
jogánál, és intézményeinél, de messze nem teljes körű.
Az jogszabályokat abból az elképzelésből kiindulva vizsgálom, hogy az infokommunikációs
innovációt és ennek szabályozását a nemzet, az ország javára kell kihasználni, nem pedig az
IKT ágazat, vagy más szakmák, hatalmi csoportok érdekében. Kritikai észrevételeket
fogalmazok meg és elképzeléseket vázolok, melyek, ha helyesek, kidolgozásuk, elemzésük,
hatásaik modellezése után a Kormány jövőbeni információpolitikájának elemei lehetnek.
Ezeket az elképzeléseket nem szabadna a tárgyalt jogszabályok azonnali módosítására tett
szövegjavaslatokként tekinteni, Annak bemutatására azonban alkalmasnak tűnik, hogy a
jelenlegitől és a brüsszelitől mennyire eltérő, más szabályozások tűnnek akár racionálisnak is,
és milyen sok területen, ha az életviszonyokat ebből a szemszögből viszgáljuk.

1

Batthyány és Széchenyi erről szóló gondolatait lásd: Molnár András (2007) Viam meam persequor. Osiris, Bp.
774 p.
2
Dienes István (2014): 2014. január globális helyzetkép információpolitikai szemszögből. Kézirat, Bp. 34 p.
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AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA NEM CSUPÁN AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS
ÁGAZAT JOGA, HANEM VALAMENNYI JOGÁGRA KITERJED
A magyarországi információs társadalom nem a magyarországi nethasználók összessége,
hanem maga a magyar társadalom. Akkor, amikor az információs javak termelése vált
domináns tevékenységgé, és az IKT mind a magánéletben, mind valamennyi ágazatban,
csaknem minden életviszonyban megjelent, nem elégséges csupán az infokommunikációs
jogot vizsgálni.
Az itt alapos, de gyors megfontolásra leírt elképzelések egyrészt abból indulnak ki, hogy a jog
jogelvei és jogintézményei, az igazságérzet, a jogérzék valahol mélyen, már a római jogban
megfogalmazott módon, az emberi lényben magában gyökereznek, ezért az
infokommunikációval kapcsolatos új jelenségek is e keretbe illesztendők be. Az
infokommunikációs jelenségek, az új folyamatok részeseinek a birtok, a tulajdon, és az
ezekkel kapcsolatos, vagy más általános fogalmak alá sorolásával jönne létre az információs
társadalom joga, az információs jelenségek jogi kezelésének beépülése az általános
jogrendbe.
Egy másik elképzelés szerint az információs társadalomban az emberek új életmódban élnek,
korábbi nézeteik a dolgokra, és más jogtárgyakra vonatkozóan megváltoznak és ezért az
infokommunikáció, majd a társadalom további jelenségeit is új keretben kell leírni és
szabályozni.
Jelenleg, bár a nyugati országokban változások tapasztalhatók, így a nemzetségi, majd a
családi kapcsolatok lazulása, egyes virtuális közösségek súlyának növekedése a valódi
szomszédsági, rokoni, nyelvi, vallási, nemzeti és más közösségekkel szemben, mégis,
véleményem szerint az emberek jogérzéke alapvetően nem, legfeljebb észlelésük és állandó
kategorizálásuk, életük tudatos megélésének mélysége, erkölcsi normáik, normáik
szilárdsága, az emberek toleranciája, vagy jogkövetésük mértéke változott. Ha az információs
társadalmakban a személyek kapcsolatrendszere, önállósága, cselekvőképessége, önképe,
önértéke és világképe esetleg majd jelentősen megváltozik, akkor helye lesz a második
elképzelés szerinti szabályozásnak.
Másrészt abból indulok ki, hogy a nemzeti érdekek több-kevesebb elemzéssel számos esetben,
bár messze nem mindig, feltárhatók, érvényesítésükre lépések, politikák találhatók vagy
konstruálhatók.
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A/ POLGÁRI JOGI ALAPOK
AZ ADATOKKAL KAPCSOLATOS AKTUSOK ÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
Az ország vezetőinek fel kell ismernie, hogy a társadalmilag szervezett szféra, a globális
árutermelés rendszere kiterjedőben van a fogyatkozó magánszférára, a háztartásokra, sőt
behatol az egyes emberek biológiai lényébe, pszichikumába is. Ezért az államnak a polgári
jogban, a hivatalos statisztikai nómenklatúrában és a számviteli jogszabályokban is el kell
ismernie hogy a korábban csak a magánszféra részét képező, ma már digitális adathordozón
lévő emberi beszéd (a telefonbeszélgetés is), a kéz-, és gépirat (az elektronikus levelek, a
keresőműveknek megadott keresőszavak is) dolgok, melyek termékek, vagyontárgyak, és e
termékek illetve ezekkel kapcsolatos jogok és szolgáltatások forgalmát szabályoznia kell.
Szükségesnek látszik az ember adatlábnyomának és árnyékának a védelme, rendelkezési
jogának megteremtése ezek felett.
Miután e tekintetben a „fejlett” országok nem járnak élen, a Kormányzat ezt jogi-gazdasági
innovációval kiemelkedési pontként alakíthatja ki az ország népessége számára.
Első lépés mindenképpen az adathordozón „mozgásban” vagy fix jelleggel lévő digitális
adatok valamint a hagyományos emberi közlések dolog jellegének elismerése és számvitelének
megfelelő rendezése.
Ha az emberekről szóló adatok, általában az adatok gazdasági érték, erőforrás jellege – más
országokat megelőző módon - elismerésre kerül, ezzel az ország jelentős plusz erőforrásokhoz
juthat. Ha az ország népessége más országoknál korábban ébred rá arra, hogy adatai
erőforrások, akkor nem ismétlődik meg az, ami a „rendszerváltás” után a nemzeti vagyonnal
történt, és nem folytatódik az, ami a zsebszerződések során a földek kistulajdonosaival történt.
Az adatokkal kapcsolatos tevékenységek, maguk az adatok részben attól függően folynak,
hogy a 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről e tevékenységeket és aktoraikat
miképpen minősíti, jó részük pedig a Polgári Törvénykönyvben szabályozott jogviszonyok,
szerződések keretei között valósul meg.
A Polgári Törvénykönyv a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait a
mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza, előírja, hogy a felek a
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni3. Ugyanakkor
az adatforgalomban – amint ezt korábban kissé kifejtettem - számos esetben nemzetközi
szinten sem, éppen ez nem érvényesül.4 Ezért a polgári jogban és jogon túlmenően
3

1:1. § [A törvény hatálya]
E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi
viszonyait.
1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve]
(1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megfelelően kötelesek eljárni.
(2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi
magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.
4
Például a Google, mintegy egy éve, szolgáltatásai igénybevételének feltételéül szabja azt, hogy a felhasználó
beleegyezik abba, hogy valamennyi a hálózatra feltett adatát, képeit, szövegeket stb. a Google és üzletfelei a
felhasználó további hozzájárulása és értesítése nélkül térítésmentesen felhasználhatják. Ez a világpiac 70-80%át
uraló cég részéről erőfölénnyel való visszaélés, a jó erkölcsbe ütközik.
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messzemenően gondoskodni kell az infokommunikációs szolgáltatóknak és eszközök
gyártóinak állandóan kiszolgáltatott személyek védelméről.
AZ ADAT FOGALMA
Bár az adathordozón lévő adat kétségtelenül dolog, egy ilyen értelmezés elterjedéséhez
szükség van e fogalom teljes kontextusban történő definiálására, majd széles körben történő
ismertetésére. A KSH munkatársaként alkalmam volt több ezer informatikára vonatkozó
szerződést áttanulmányozni, s ezek alapján megállapítható volt, hogy
a magyar
közvéleményben, a jogalkalmazók széles körében bizonytalanság van az adatokkal, az
informatikai tevékenységekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek terén. A nemzetközi
statisztikai nómenklatúrák eredeti, angol nyelvű mai változatainak tanulmányozása arról
győzi meg az olvasót, hogy a bizonytalanság ma is fennáll és nemcsak a nem-szakértő
népesség körében.
Törvényben az információt, adatokat, az információs tranzakciókat a hordozó anyagi
minőségétől függetlenül kell definiálni és szabályozni.
Az adat fogalmához hozzátartozik az adatdefiníció, adatalany, adatjelentés, érvényességi idő,
adat szerzője, felhasználója, birtokosa, gazdája, műveletek adatokkal fogalma, ezek nélkül
nincs. Adat minden olyan, adathordozón levő jelsorozat, (jelsorozattal ellátott adathordozó)
amely valamiről, az adat alanyáról ad meg ismeretet valaki, valami, az adatot felfogni képes
ember vagy eszköz számára. Egy testi tárgy adat mivolta akkor is fennállhat, ha azt valamely,
vagy számos felfogó nem fogja fel. Ezen ismeret valamely állapotok, esetek valóságos vagy
hipotetikus egykori fennállása e valamin, megesésük e valamivel, ezek bekövetkezése.
Valóságos esetek esetén tényadatokról, hipotetikus esetek esetén tervadatokról,
feltételezésekről, fikcióról, dezinformációról, stb. beszélünk. Ezen állapotok, esetek
fennállását, megesését, bekövetkezését jelöli az adat szerzője azzal, hogy az adatot
adathordozón rögzíti, az adatot, adatként előállítja. Az az eljárás, amellyel a szerző az adat
jeleit előállítja, lehet mérési, megfigyelési vagy számításos. Mérés esetében beszélünk
mértékegységről. A fennállás, megesés, bekövetkezés időpontját vagy időtartamát azok
vonatkozási időpontjának, időtartamának nevezzük. Az ismeret a jelsorozathoz való
hozzáférés, majd annak dekódolása, megfejtése (felfogása) révén válik ismertté az adat
birtokosa, egy felhasználója számára. Ez az ismeret az adat jelentése, egy tény vagy nem-tény
eszméje. Az adat meghatározása, definíciója az az eljárás, amellyel a jelsorozatból az adat
jelentése megkapható.
Egy valamely állapot, eset fennállását, megesését, bekövetkezését fizikailag többféle
jelrendszerrel több féle adathordozón, több példányban lehet rögzíteni. Egy meghatározott
(nevű) adatnak nevezhetünk minden olyan jelsorozatot, amelyet különböző alkalmakkor,
különböző jelrendszerek segítségével, különböző adathordozókon azonos jelentéssel állítottak
elő és rögzíteni lehet.
Valamely adathordozó birtokosa a teljes adathordozót birtokában tartja, így az azon, abban
lévő jeleket is. Ha valaki fizikailag közvetlenül birtokol egy adatokat hordozó adathordozót,
akkor azt képes megsemmisíteni, vagy ha birtokában van olyan eszköz is, amellyel a jelekhez
hozzáfér, akkor azokat olvasni, módosítani vagy törölni is képes. Egy valamely adathordozón,
abban lévő jelek birtokosa csak e jeleket tartja birtokában, például távoli hozzáférése esetén
módosítani, felülírni képes azokat, a hordozóhoz magához azonban nem fér hozzá.. Egy
valamely fajta adat szerzői jogának birtokosa (adatgazda) az, aki jog szerint valamennyi
adathordozón lévő példánya felett képes rendelkezni. Jogtechnikailag megoldandó, hogy ez az
értelmezés ne legyen ellentétes a hatályos nemzetközi egyezményekkel.
8

DOLOGI JOG, BIRTOK, TULAJDON ADATOK FELETT
A Ptk. ötödik könyve foglalkozik a dologi joggal, s annak első része a birtokkal. Az 5:1. §
[Birtokos] (1) meghatározása szerint „Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog
időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja.”, a jogosulatlan birtoklás a
bitorlás.
Az infokommunikációs aktusok terén a birtok, a birtoklás fogalma alkalmazható, azonban
tárgyainak nemei a nemzetközi egyezményekben5 még nincsenek világosan elkülönítve, bár
ez műszakilag lehetséges. Annak érdekében hogy az országban az adatforgalom céhes
kötöttségektől függetlenül folyjon, az adat, az adatbirtokos és adatbirtok általános fogalmát
külön jogszabályban kell értelmezni, gyakorlatilag a több jelentésben használt adat szó
különböző jelentéseinek tartalmát leírni..
A Ptk-nak a birtok megszerzésére, átruházására, védelmére, elvesztésére, önhatalomra, a
jogalap nélküli birtoklásra és a térítésre vonatkozó általános klauzuláit az adathordozón lévő
adatokra, azok jeleire és az azokkal kapcsolatos jogokra is alkalmazni kellene.
Az 5:13. § [A tulajdonjog] paragrafus határozza meg a tulajdon és a tulajdonos általános
fogalmát, a tulajdonjog tárgyait. Hasonlóan a birtok és a birtokos fogalmához, ezeket az
általános fogalmakat a korábban bemutatottak szerint értelmezni kellene az adatokra is.6
A tulajdonjogra, a tulajdonos jogaira, védelmére, a közérdekű használatra, hasznok szedésére,
elidegenítési tilalomra, forgalomképtelenné vagy korlátozottan forgalomképessé
nyilvánításra, a terhek és veszélyek viselésére, birtok jogosulatlan átengedésére, a
kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében ingó dolgot szerző jogaira,
kisajátításra, személyes adatok kivételével az elbirtoklásra, a közös tulajdonra vonatkozó
általános klauzulákat a lábjegyzetekben definiált módon alkalmazni kellene az adatokra,
jelekre, adathordozókra és a rájuk vonatkozó jogokra. Az értelmezést jogszabályban kell
kiadni, úgy, hogy mind a külön-külön is forgalomképes üres vagy felírt adathordozók, az
azokon lévő jelek, mind pedig az azokkal kapcsolatos jogok a fentiekkel kapcsolatos
viszonyai világosak legyenek.
A Ptk-nak az 5:65§, 5:66§, és 5:67.§-ban leírt feldolgozással, átalakítással7, egyesüléssel,
vegyüléssel8 kapcsolatos klauzulái a fent meghatározott értelemben vett üres vagy felírt
5

A WIPO által gondozott Rümai, Berni, Pekingi stb. egyezmények
A jelekkel felírt adathordozó, az azon, abban lévő vizuálisan vagy más módon olvasható, elérhető jel, vagy a
műsorszórásban lévő elektromágneses jel testi tárgyak, mert fizikai eszközökkel azonosíthatók. Az ezekhez
fűződő jogok ezzel szemben nem testi tárgyak (intangible goods). Ilyenek például a szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok (intellectual property). A felírt adathordozóknak. mint testi tárgyaknak vannak részei. Ha egyáltalán
elkülöníthetőek, akkor az üres adathordozó és a jelek a felírt adathordozó 5:15.§ szerinti alkotórészei.
7
Adat feldolgozása: Jelekkel felírt adathordozó jeleihez való hozzáférés és a jelek felhasználása révén új,
adathordozón lévő jelek előállítása.
„5:65. § [Feldolgozás és átalakítás]
(1) Aki idegen dolog feldolgozásával vagy átalakításával a maga számára jóhiszeműen új dolgot állít elő, a dolog
tulajdonosának választása szerint köteles a dolog értékét megtéríteni vagy munkája értékének megtérítése
ellenében az új dolog tulajdonjogát átengedni.
(2) Ha a munka értéke a feldolgozott vagy átalakított dolog értékét lényegesen meghaladja, a dolog tulajdonosa a
dolog értékének megtérítését követelheti.
(3) Ha a feldolgozó vagy átalakító rosszhiszemű volt, a választás joga az anyag tulajdonosát illeti.
(4) Ha az anyag tulajdonosa az új dolog tulajdonjogát választja, csak gazdagodását köteles megtéríteni.
6
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adathordozókra, azok jeleire és az azokkal kapcsolatos jogokra is vonatkoztathatók, illetve
vonatkoztatandók. Az adatbázis-építés, -aktualizálás esetére például a jó-, és rosszhiszemű
hozzáépítés, beépítés és ráépítés9 általános szabályait lehet alkalmazni. Az értelmezést
jogszabályban lehetne kiadni, úgy, hogy mind a külön-külön is forgalomképes üres vagy felírt
adathordozók, az azokon lévő jelek, mind pedig az azokkal kapcsolatos jogok a
feldolgozással, átalakítással, egyesüléssel, vegyüléssel kapcsolatos viszonyai világosak
legyenek.
A Ptk a használattal kapcsolatos általános klauzuláit kell alkalmazni a felírt és üres
adathordozók, a jelek és az ezekkel kapcsolatos jogok használata és felhasználása
tekintetében.
(5) Ha az új dolog tulajdonjogát a feldolgozó szerzi meg, harmadik személynek a dolgot terhelő joga megszűnik.
Ha az új dolog tulajdona az anyag tulajdonosáé, az anyagot terhelő jog az új dolgot is terheli.
8
5:66. § [Egyesülés és vegyülés]
(1) Ha több személy dolgai úgy egyesülnek vagy vegyülnek, hogy azokat csak aránytalan károsodás, aránytalan
költekezés árán vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, a dolgok - egyesülés vagy vegyülés időpontjában
fennálló -értéke arányában közös tulajdon keletkezik.
(2) Ha az egyesült vagy vegyült dolgok valamelyikét az egyesülés vagy vegyülés folytán keletkező új dolog
többi eleméhez képest - értékénél, minőségénél és gazdasági céljánál vagy egyéb oknál fogva - főalkotórésznek
kell tekinteni, ennek tulajdonosa választhat, hogy az egyesüléssel vagy vegyüléssel keletkezett dolgot a többi
tulajdonos kártalanítása ellenében tulajdonába veszi vagy kártalanítás ellenében azoknak átengedi.
(3) A választási jog nem illeti meg azt, aki az egyesülést vagy vegyülést rosszhiszeműen maga idézte elő. Ilyen
esetben a rosszhiszemű volt tulajdonos csak a gazdagodás megtérítését követelheti.
(4) Ha az egyesüléssel vagy vegyüléssel keletkezett dolog e törvény szabályai szerint közös tulajdonba kerül,
harmadik személyeknek az egyesüléssel vagy vegyüléssel érintett egyes dolgokat terhelő jogai az e dolgok
helyébe lépő tulajdoni hányadokat terhelik. Ha az egyik dolgot jog terheli, és az egyesüléssel vagy vegyüléssel
keletkezett dolog a másik dolog tulajdonosáé lesz, a dolgot terhelő jog, ha e törvény eltérően nem rendelkezik,
megszűnik. A dolgot terhelő jog az egyesüléssel vagy vegyüléssel keletkezett dologra száll át, ha ez a terhelt
dolog tulajdonosáé lesz.
9
5:68. § [Hozzáépítés]
Épület, telek: Nagy mennyiségű adatot tartalmazó adatgyűjtemény, szerkezettel rendelkező adatbázis
Saját anyag: saját tulajdonban lévő, adathordozón lévő adat, vagy afeletti jog
(1) Ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a más tulajdonában levő épülethez hozzáépít, és ezzel az ingatlan
értékét jelentősen növeli, az építő és az épület tulajdonosa eltérő megállapodásának hiányában közös tulajdon
keletkezik (a továbbiakban: hozzáépítés). Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az egész ingatlan és a
hozzáépített rész értékének a hozzáépítés befejezésének időpontja szerint meghatározott arányában kell
megállapítani.
(2) A hozzáépítésnek nem minősülő építési munka ellenértéke a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint
követelhető.
(3) A rosszhiszemű hozzáépítésre a rosszhiszemű ráépítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
5:69. § [Beépítés]
(1) Ha valaki idegen anyagnak a felhasználásával úgy építkezik, hogy a felhasznált anyag a telek alkotórészévé
válik, a beépítéssel az anyag - ha az anyag és a telek tulajdonosa eltérően nem állapodnak meg - a telek
tulajdonosáé lesz.
(2) Ha valaki idegen anyagot úgy épít be, hogy a felhasznált anyag az épület alkotórészévé válik, a beépítéssel az
anyag - ha az anyag és az épület tulajdonosa eltérően nem állapodnak meg - az épület tulajdonosáé lesz.
5:70. § [Ráépítés]
(1) Ha valaki anélkül, hogy erre jogosult lenne, jóhiszeműen idegen földre épít, az épület tulajdonjogát a
földtulajdonos szerzi meg, köteles azonban gazdagodását a ráépítőnek megfizetni. A bíróság a földtulajdonos
kérelmére a ráépítőt kötelezheti a földnek vagy - ha a föld megosztható - a föld megfelelő részének a
megvásárlására.
(2) A ráépítő szerzi meg a földnek vagy a föld megfelelő részének tulajdonjogát, ha az épület értéke a földnek
vagy a föld megfelelő részének értékét lényegesen meghaladja. A bíróság a földtulajdonos kérelmére azt is
megállapíthatja, hogy a ráépítő az épület tulajdonjogát szerezte meg; ebben az esetben a ráépítőt a földre
használati jog illeti meg.
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AZ ADAT, INFORMÁCIÓ ÉS TUDÁS VAGYONTÁRGY JELLEGE
A PTK 8.1§ 5. bek. szerint vagyontárgy a dolog, a jog és a követelés.
Az információháztartást ma leíró statisztikai fogalomrendszer jórészt nyugati adaptáció. Az
OECD és az EUROSTAT brüsszeli igényeknek megfelelő adatgyűjtési rendszerét követve
nem kívánja feltárni az ország információháztartását.
Az információs tevékenységek kiterjedésével és a digitális eszközök által lehetővé tett
differenciálódásával számos olyan információs termék és szolgáltatás jelent meg, amely
önállóan is piacképes, van gazdasági értéke, azonban ez a magyar közvéleményben nem
terjedt még el, és a statisztikai nómenklatúra is nehezen követi ezeket. Külön gondot okoz az
információs termékek osztályozásának jelenlegi hordozó-függősége, pl. CD melléklettel
ellátott könyv, vagy a szöveges mellékletekkel ellátott CD album két különböző hovasorolása.
Jelenleg a TESZOR10 termék/szolgáltatás kategóriái nem egyeznek a 2014. évi OSAP NFM
adatgyűjtésben egyrészt, illetve másrészt a NMHH adatgyűjtésben szereplő kategóriákkal és
egyik osztályozás sem alapul az adatokkal kapcsolatos dolgokkal logikailag lehetséges
tranzakciók számbavételén. A TESZOR-ban a következő termék-, és szolgáltatáscsoportokat
különböztetik meg.
a/ Eredeti példányok: A KSH – a római és más nemzetközi szerződések alapján jogilag téves filozófiája szerint az eredeti példányok testesítik meg a szerző szerzői jogait (TESZOR
59.11.21-22, 59.20.13, 60.10.12 stb.. A szerzői jogok részben vagy teljesen történő
átengedése, miután ilyet definiáltak, nyilván a „használati jog engedélyezése” megnevezésű
szolgáltatások alá tartozik, így a TESZOR ezen osztályai csupán a szerzők vagy más
jogtulajdonosok vagyonnyilvántartásában játszhatnának szerepet. Ugyanakkor az eredeti
példány (például könyvkézirat, például antikváriumi) értékesítése, de szobrok, festmények
értékesítése is valójában egészen független a szerzői jogok értékesítésétől.
b/ Az információs termékek „eredeti” jelzővel el nem látott példányai. Ezek, mint a Szoftver
TESZOR 62.01.2, vagy Film, videogyártás, televízióműsor-készítés termékei TESZOR
59.11.2, mibenléte nem világos. Lehetnének saját, vagy vásárolt szerzői jog alapján gyártott
olyan termékpéldányok, amelyeket a gyártó, vagy kereskedő korlátozott joggal értékesít, a
vevő a termékpéldányhoz csak hozzáférési (olvasási) vagy szoftver esetén működtetési,
üzemeltetési jogot kap, sokszorosítási, visszafejtési, módosítási jogot nem, definíció azonban
nincs.
c/ A hálózaton forgalmazott adat-termékek: saját vagy bérelt tárhelyen, saját vagy internet
hozzáférési szerződés, saját vagy vásárolt szerzői jog alapján saját vagy bérelt szoftver
felhasználásával adásvételi és vagy licensz-szerződés létrehozása, majd a vevőnek egy
példányhoz való hozzáférés biztosítása és annak letöltésének lehetővé tétele. Ennek a
TESZOR-ban elismert nemei: Világháló portál tartalom, letöltött11 video-, és hangtartalom és
10

http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teszor/teszor_20130901.pdf

Miért letöltött? Csak letölthető. Valójában az osztályozás alapja mindig a forgalomba kerülő
jószág a tranzakció előtt: v.ö. A sertéshús áru az adásvételi tranzakció után a vásárlónál
kotletté válik.
11

11

a TESZOR-ban on-line könyv, napilap, szoftver, film, video, és automatizálz, számítógép
alapú információszolgáltatás.
d/ Tárhelyszolgáltatás: A szolgáltató meghatározott időre a szolgáltatást igénybevevő számára
tárhelyet biztosít saját tulajdonú, vagy bérelt, hálózatba kapcsolt vagy önálló eszközökön.
Nem világos azonban, hogy ennek mi a viszonya az olyan szolgáltatásokkal, mint hirdetési
hely biztosítása elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban TESZOR 58.14.32 és az
adathordozó eltérő volta miatt miért kell egészen külön kezelni ezeket a Hirdetési hely
biztosítása szabad téren, Hirdetési hely napilapban, Hirdetési hely/idő biztosítása
rádióműsorban/TV műsorban, Internetes reklámhely szolgáltatásoktól.
e/ Szellemi termék használatának, hasznosításának engedélyezése. Szerzői jog tulajdonosa díj
ellenében engedélyezi a mű továbbfejlesztését, beépítését más műbe, meghatározott vagy
határozatlan időn keresztül történő felhasználását: korlátozott vagy korlátlan példányszámú
sokszorosítását, azok saját számlás értékesítését. Végezhető saját számlásan vagy megbízásra.
Ez utóbbi a szerzők és a másodlagos jogtulajdonosok tevékenységétől egészen eltérő szerzői
jogi ügynökségek tevékenysége.
Ezek ismét csak az adathordozó és a tartalom minősége (könyv, címtár, levelezési lista,
számítógépes játék, film, hanganyag) szerinti számos osztályba kerültek, bár van egy külön
Szellemi termék és hasonló termék felhasználási jogának engedélyezése TESZOR 77.40.1
osztály is.
f/ Szellemi termék kiadása. A kiadás általában szerzői jogi védelem alá eső mű saját vagy
vásárolt jog alapján történő sokszorosítása/sokszorosíttatása után nagy és vagy
kiskereskedelmi forgalomba bocsátásra történő átadása. Végezhető saját számlásan vagy
megbízásra. A TESZOR-ban a kifejezetten kiadásként megnevezett tevékenységekkel
(címtár-, napilap-, folyóirat-, szoftver-, zenemű-kiadás) kapcsolatban sem világos, hogy ide a
felsorolt tevékenységek kzül melyek sorolhatók, illetve, hogy ide sorolhatók a Kiadás osztály
alá sorolt pl. „Könyv”, „Napilap” termékpéldány-osztályok, vagy ilyen megnevezéssel csepán
ezek kiadását illetik.
A TESZOR-ban sehol nem szerepelnek olyan mindennapi dolgok, mint webhely, webhely
lapja, elektronikus levél, amelyekkel mindennap mindenki találkozik és műveleteket végez.
„AZ ADATNAK NINCS GAZDÁJA” HELYETT „MINDEN ADATNAK VAN TULAJDONOSA
ÉS BIRTOKOSA”
Az adatháztartás nemzeti érdekű és célú szabályozásának egyik alapkérdése az emberi élet
folyamán keletkező adatok: az ember maga által termelt és az emberről termelődő
információval, az ember információs lábnyomával és árnyékával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek szabályozása. A nemzet érdekében történő szabályozás folyamán olyan
intézményi, jogszabályi rendszert kell teremteni, melyben az emberek nemcsak
rendelkezhetnek információs lábnyomukkal és árnyékukkal, annak gazdái, hanem tanítás,
képzés, propaganda és ösztönzés révén, jó gazda módjára, racionálisan rendelkeznek is. A
szabályozásnak pedig olyannak kell lennie, hogy az egyéni és nemzeti érdek tendenciaszerűen összeessen.
Egy olyan rendszer helyett, amelyben minden nyilvános, kivéve az üzleti titkot illetve az
államtitkot, egy olyan rendszer bevezetése szükséges, amelyben hosszabb távon elvben
12

minden adat az adatalany hatalma alatt áll, kivéve a jogszabályilag kötelezően nyilvánosságra
hozandó (pl. elérhetőségi, tevékenységi, mérleg stb.) adatokat.
Ezzel egyidejűleg rendezni kell azt a helyzetet, hogy a digitális eszközök tulajdona jelenleg
eleve korlátozott tulajdon, a felett a nemzetbiztonságon kívül de facto rendelkezik a távközlési
szolgáltató, a szoftver szolgáltatók is.
VERSENYSEMLEGESSÉG A POLGÁRI JOGBAN12
A médiumsemlegességnek nemcsak az elektronikán, a digitális világon belül kell
érvényesülnie, hanem az azonos funkciójú digitális és nem digitális javak között is, ezért
általánosan kell definiálni. Ha nem lesz versenysemlegesség, akkor társadalmi méretekben a
digitális gazdaság előnybe vagy hátrányba kerül, ahhoz hasonlóan, ahogy Németországban a
megújuló energia külön túlpreferált átvételi díja torzulást hozott létre az energiapiacon.
FORGALOM, ADATFOLYAMOK
A megnyilvánuló megnyilvánulása egy valamely személy, vagy állapota ismeretének
hozzáadódása a nyilvánosságban más részesek számára. Olyan eset, amelynek fennállása az
adott alkalommal minden jelenlevő tudomására jut.
A kinyilvánítás a megnyilvánuló szándékos megnyilvánulása, melyben a kinyilvánító
szándékosan, tudatosan hozza nyilvánosságra azt, ami megnyilvánul.
Valami közlése valakivel vagy valamivel, e valami e valaki (valamely meghatározott személy
vagy eszköz) számára való kinyilvánítása.
A közlés polgári joga az adatokkal műveleteket végző elemi és összetett aktorokat
különböztet meg. Elemi egységek a természetes személyek, és az azok
tulajdonában/használatában álló eszközök. Az eszközöket és természetes személyeket
csatornák kötik össze és határfelületek választják el. Az integrált eszközök beágyazott
eszközöket, csatornákat és határfelületeket tartalmaznak. A digitális eszköz-aktorok között
fizikai adatfolyamok közvetlenül mérhetők.
Gazdasági, politikai, műszaki és társadalmi okokból az elemi egységek nagyobb, szervezeti
egységeken: vállalkozásokon, államigazgatási szerveken, non-profit szervezeteken és
háztartásokon belül működnek. Ezeket a kategóriákat jogszabályok hozzák létre vagy
definiálják és a KSH nómenklatúra foglalja össze. Ezek az egységek az elemi egységeket
tulajdonolhatják, bérelhetik, tartalmazhatják, alkalmazhatják és felhasználhatják. A szervezeti
egységek mind a gazdaságiérték-, mind az adatfolyamok kezdő-, és végpontjai.
Az Unió általános definíciójával összhangban „A szervezeti egység13 egy olyan alapvető
gazdasági döntéshozatali központ, amelyet a magatartási és döntéshozatali autonómia
jellemez elsődleges feladata ellátása során. Egy egység akkor minősül szervezeti egységnek,
ha döntéshozatali autonómiával rendelkezik elsődleges feladata tekintetében és teljes
könyvvitelt vezet.”
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0696:HU:HTML
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Különös jelentősége van a munkavállalók és a (komplex egység) munkáltatók közötti
információfolyamoknak.
1. ábra. Az ország adatvagyona és adatfolyamai
Adatvagyon, és -forgalom
Külföld
Külföld

Nem-profit
szervezetek

Állami
szervek

Külföld

Magánszemélyek

Vállalkozások

Külföld
Külföld

AZ ADATOK ÁLTALÁNOS MINŐSÉGI KATEGÓRIÁI
Vannak jó minőségű adatok: egy, a vásárlónak helyben kiállított számlán az általa kifizetett
összeg helyesen feltüntetett nagysága, egy kalibrált hőmérő adata és sok más. Számos
adatfajtára: egyes mérésadatokra, pénzügyi mérlegadatokra stb. jogszabály írja elő a jó
minőség kritériumait. Számos más, így a helyes, megbízható forrásból származó, ellenőrzött
stb, általános fogalom is alkalmas arra, hogy meghatározott kívánalmakkal a jogrendbe
beillesztve szolgálják a legkülönbözőbb fajta adatok, különösen a nagy méretű
adatállományok felhasználóit.
A KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK BŐVÜLÉSE
A bizalom – feltételek nélküli, propagandával kierőszakolt – növelése a csalóknak kedvez,
ellentétes a közérdekkel, és a polgári törvénykönyvben a római jog alapján rögzített
jóhiszeműség követelményével. A közhiteles adatok viszont megkönnyítik a természetes és
jogi személyek tevékenységét, ezért közérdek a nyilvános adatok közhitelessé alakítása, a
közhiteles adatok körének kiterjedése vagy kiterjesztése. A közigazgatási folyamatok gépre
szervezése számos lehetőséget kínál ilyenek létrehozására.
INFORMÁCIÓS TÖRVÉNY
Az ágazati: filmes, rádiós, TV-s, színházi stb. törvényeket alkotmányerejű információs
törvénnyel kell kiegészíteni, amely a nemzet információháztartását úgy szabályozza, hogy
ennek révén a nemzet általános állapota javuljon. A szabályozás súlypontját az ágazati
jogszabályokról erre kell áthelyezni.
Ebben a polgári jog értelmezésével olyan polgári jogi fogalmi rendszert kell alkotni és
bevezetni, amelyben megfogalmazhatók és modellezhetők az adatokkal kapcsolatos
legfontosabb folyamatok.
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B/ A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG
A TŐKÉS TERMELÉS FELEMÉSZTI A MAGÁNÉLETET
Az emberek digitális információs lábnyomának és árnyékának kialakulása és ezek növekvő
szervezett felhasználása nem más, mint a társadalmilag szervezett szektorok, a globális
árutermelés rendszere ráterjedése a fogyatkozó magánszférára, a háztartásokra, sőt
behatolása az egyes emberek biológiai lényébe, pszichikumába is. Ebben az esetben a
szervezett gazdaság, a tőke behatolásáról, eredeti tőkefelhalmozásról és új féle digitális
információs javak termeléséről és felhalmozásáról van szó, amely a Föld különböző területein
különböző sebességgel és módon játszódik le, és amelyből ezért egyes országok különbözeti
járadékot realizáltak és realizálnak majd. Az államnak tehát szabályoznia kell ezeket az
adatfolyamokat, mégpedig az ország érdekében.
Ha a forgalomszabályozás a népesség érdekében történik, akkor az adatforgalom folyamatait
az adatok elsajátítását, azt, hogy az adat minden birtokosánál információként funkcionálhat,
minden egyes ember előtt világossá kell tenni, a forgalmat pedig átláthatóvá és követhetővé
kell tenni és az emberek, az adatgazdák hatalma alá kell utalni. Ennek eszközei a
magánélethez való és a szerzői jog kiterjesztése.
AZ EMBEREK A PTK-BAN NEVESÍTETT SZEMÉLYI JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
A Ptk. második könyve foglalkozik az emberrel, mint jogalannyal. A Ptk. 2:42.§-a definiálja a
természetes személyek személyi jogait14.
A magyar állampolgárok cselekvőképességének, értékének növelését az mozdítja elő, ha a
későbbiekben ezen alapjogaikat kiterjedten értelmezzük, illetve olyan jogokkal ruházzuk fel
őket, amelyek anyagi előnyökhöz juttatják őket.
Megfelelő megvalósítás esetén a magyar információs társadalomban és a világ egészében az
állampolgárok felértékelésével és felértékelődésével járna, és radikálisan megváltoztatná a
magyar állampolgárok és a magyar állam egyfelől, másfelől a nagy személyesadat-gyűjtő
szolgáltatók, valamint a magyar szolgáltatók pozícióját, ha az állampolgár hatalma nem
csupán személyes adataira, hanem információs lábnyomára és különösen árnyékára (aminek
csak része a képmása és a róla készült hangfelvétel 2:43.§ e), és az elektronikus forgalomra
is15 kiterjedne.
Akár az adóparadicsomokhoz hasonlóan gazdasági és politikai mozgástérnövelő hatása is
lehetne az ország számára, ha Magyarország és/vagy a virtuális Magyarország a természetes
személyek számára emiatt valódi vagy majdnem valódi „safe harbour” lehetne. Egy ilyen
rendelkezés, ha más, átgondolt jogintézmények létrehozásával együtt történik, nem feltétlenül
14

43. § [Nevesített személyiségi jogok]
A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen
a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
d) a becsület és a jóhírnév megsértése;
e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
f) a névviseléshez való jog megsértése;
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.
15
46.§ (1) A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára
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járna együtt a magyar titkosszolgálatok magyarországi illetve nemzetközi pozíciójának
romlásával. Természetesen egy ilyen koncepció megvalósítása jelentős szervező, intézményelőkészítő munkát, jelentős befektetéseket igényelne belföldön és mind a hardver, mind a
szoftverfejlesztés terén nagy horderejű nemzetközi gazdasági kapcsolatépítést és kooperációt.
A 2:43.§ nevesített jogsértésként rögzíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez,
a névviseléshez és a képmáshoz és a hangfelvételhez, valamint a jó hírnévhez és tisztességhez
való jog megsértését. Elmarad ugyanakkor annak a rögzítése, hogy mely adatok és milyen
esetek tartoznak ezen fogalmak alá, hiányzik a fogalmak műszakilag is egyértelmű
meghatározása.
Miután az adatkezelések különböző fajtái nincsenek jogilag és gazdaságilag pontosan
szételemezve és megnevezve, a személyi adatokkal való tömeges visszaélés esetei csak
kivételes esetekben bizonyíthatók és így szankcionálhatók, így a személyes-adat védelmi
törvény és állami tevékenység jelenleg – más országokhoz hasonlóan - inkább leplezi a
személyes adatokkal folyó tevékenységeket, mint korlátozza.
A 2:42.§ (3) bek. szerint nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett
hozzájárult. A gondatlan magatartás, hozzájárulás ugyanakkor az infokommunikációban
tömegessé vált, és ezzel egyidejűleg éppen tömegességében jelentős nemzetbiztonsági
kockázatot hordoz és elmaradt hasznokat generál. Ezért célszerűnek látszik jogi és materiális
akadályokat támasztani az elé, hogy a felhasználók adataikkal kapcsolatos jogaikról
megfontolatlanul lemondhassanak. Indokolt, más esetekben a jog egy egyoldalú nyilatkozat
érvényességét ma is formai kritériumokhoz köti, például két tanú jelenlétéhez, írásbeliséghez,
várakozási időhöz.
Megfontolandó, hogy az érintettek érdekét és az ország biztonságát veszélyeztető tömeges
súlyos gondatlanság nem indokolja-e valamilyen megfelelő kritériumok bevezetését, például
egy, ehhez szükséges a népességnyilvántartásra épülő állami, fél-állami vagy nem állami
köztes intézményrendszer létrehozásával, mely közvetítő szerepet játszhatna a külföldi nagy
szolgáltatók és az érintettek között, ennek minden előnyével és hátrányával.
A MAGÁNÉLET VÉDELME, SZEMÉLYES ADATOK, ADATÁRNYÉK
Az Alaptörvény VI. cikk. (2) bekezdésének kinyilatkoztatása szerint: „Mindenkinek joga van
személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekû adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez.„ és „(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekû adatok
megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel16 létrehozott, független hatóság
ellenõrzi.”
Jelenleg a gyakorlati életben személyes-adat felhalmozásnak, és külföldi elsajátításának az
alkotmány malasztján túl az információs önrendelkezésről, a szerzői jogról, az információs
társadalom szolgáltatásokról és a közvetlen üzletszerzésről szóló törvény szab gyenge
akadályt. Eközben az Unió a személyes adatok szabad folyását támogatja, és külföldön
csalárd és nem csalárd eszközökkel folyik a nemzet adatnyersanyagainak kifosztása az
16

1.§ E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy
a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével
megvalósuljon.
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eredeti digitális-adat felhalmozás. Az információs önrendelkezésről szóló törvény nem
garantálja az információs önrendelkezést.
Az adat fogalma a törvényben rosszul és szűken van meghatározva17: az adat nem csupán
valamilyen azonosságra vonatkozó ismeret. Egy ilyen definícióból nem világlanak ki az
adatok védelmének és az adatokkal végzett műveletek szabályozásának szükséges alapelemei:
- az adathordozó,
- az adathordozóval műveleteket. előállítást, másolást, továbbítást stb. végzők
- az az eljárás, mellyel az adat jeleit előállítják (mérés, megfigyelés, kódolás, számítás stb.),
- az adat jelei, azok desifrírozható jel (standard jelentéssel bíró objektumok egy példánya)
mivolta,
- az adat szerzői, akik az adat jeleit mérés, megfigyelés vagy más adatokból való számítás
révén meghatározott jelentéssel elsőként előállítják
- az adat alanya, akinek jogai lehetnek,
- az az időpont vagy időtartam, amelyben a mérést, megfigyelést végrehajtják, illetve
amelyben az adat jelentése igaz,
- az adat jelentése,
- az adat definíciója és
- azok, akik az adatot felfogni, felhasználni képesek, az adatok potens felhasználói.
A törvény alapfogalmai, a kezelés, feldolgozás tekintetében sincsenek elegendően pontosan
megfogalmazva és a tv. nem bocsátkozik a szükséges műszaki részletekbe az előirányzott
gyenge intézkedések tekintetében sem, így nem képes valódi védelmet garantálni.
Fatális tévedés azt hinni, hogy ma elsősorban vagy kizárólag csak a vki vallására, politikai
meggyőződésére utaló adatok a legmagasabb szinten védendő, legérzékenyebb adatok.
Ehelyett mindazok az adatok ilyenek, amelyek vki műveleti célpontként való megjelölésre
alkalmasak, illetve amelyek alapján vki ellen műveleteket lehet végezni.
A törvény és az intézményrendszer a mai formájában nem szolgál mást, mint a népesség
megnyugtatását miközben szemet huny a bel-, és külföldi adatgyűjtés felett. Az információs
önrendelkezésről szóló törvény az információs társadalom egy korábbi állapotának felel meg,
amikor az érintetteket legfeljebb az fenyegette, hogy nem alkalmazzák őket, ha kiderül, hogy
cukorbetegek, vagy hogy kéretlen DM leveleket kapnak. A jogalkotó által elképzelt
veszélyhelyzet a tömeges represszió egyetlen adat alapján, ez azonban már a Holocaust idején
sem így volt. A békeidőben, de különösen rendkívüli helyzetekben alkalmazható
repressziónak sokféle új kritériuma és eszköze lett, az érzékeny adatok pedig sok más apró
adatból igen jól kikövetkeztethetők..
A törlési kötelezettség, a másolás tilalma az informatikában írott malaszt tud maradni, ha a
rendszergazdák, a szervezet vezetői e szabályokat meg akarják szegni, és miért ne akarnák, ha
kötelesség van, de nincs ellenőrzés, szankciók. Néhány kirívó esettől eltekintve, amikor a
jogtalan adatfelhasználó kirívóan gondatlanul jár el, nem derül ki a jogsértés. A jelenlegi
szabályozás még arra sem alkalmas, hogy a hatóság egyértelműen allokálja, megjelölje a
védett objektumokat, azokat fellelje, és megállapítsa a jogsértés tényét.
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3.§ (2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
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Az adatvédelmi nyilvántartás célja nyilvántartani azokat, akik személyes adatokat kezelnek. A
nyilvántartás tartalma, a nyilvántartó lapok18. ma nem alkalmas arra, hogy a bejelentett
adatkezelés tényleges műszaki tartalma a Hatóság számára ismeretessé váljon, azt ellenőrizni
vagy szankcionálni lehessen. 19
Például az adatvédelem tárgyának meghatározásához, az adatkezelés korlátozásához messze
nem elégséges egy adatállományról azt rögzíteni, hogy abban van egy „Egészségi állapota”
nevű adat. Ez ugyanis lehet egyetlen szó: „megfelelő”, „egészséges”, vagy „katonai
szolgálatra alkalmas”, amely vonatkozhat a személy egyetlen, akár két évtized előtti
állapotára, de vonatkozhat a személy egészségügyi állapotát születésétől fogva leíró
valamennyi egészégügyi dokumentuma tartalmára. Az adatkezelés tudomásul vétele pedig
jelentheti a legelső adat egyszeri kezelése utáni törlése vagy az utóbbi folyamatos
aktualizálása tudomásulvételét.
Az eljárás reménytelenül jóhiszemű, jogkövető magatartást feltételez20, aminek helyessége
jelenleg legalább vitatható.
Pedig ma a cél immár nem csupán a személy magánszférájának, a védelme kisebb nagyobb
kellemetlenségektől, tolakodástól, hanem a személynek magának a védelme kell legyen. A
magyar állampolgárok gazdasági érdekei és személyes biztonsága érdekében a személyes
adatok védelmét ki kell terjeszteni információs árnyékukra. Akkor ugyanis távoli idegen
uralom tárgyává válhatunk, ha az rólunk az uralásunkhoz szükséges fajtájú és mennyiségű
adattal rendelkezik. Az uralásunkhoz szükséges legfontosabb adatok éppen a saját közléseink
és a rólunk szóló mások által előállított adatok.
Egy új szabályozás megnehezítené az egyszerű személyesadat-exportőrök, DM-esek és
különösen az adatmonstrum építők, az uralomtechnikusok dolgát, viszont az új, a nemzeti
adatvárkoncepció keretében felépítendő új intézmények számos új funkciót láthatnának el,
vihetnének bele a belföldi és nemzetközi munkamegosztásba, erősíthetnék meg a nemzeti
függetlenséget és ennek hasznait az ország – megfelelő kivitelezés esetén – leszüretelhetné.
A személyes-adat kezelő gépének távoli felügyelete, az adatkezelő gépén kötelezően
alkalmazandó monitor szoftverek, a személyes adat teljes életciklusát végigkísérő biztonságos
18

http://www.naih.hu/files/NAIH_AVATAR-DOC-2012_08_06.pdf
A nyilvántartás reménytelenül követi a nem digitális, emberi és emberi úton ellenőrzött iratkezelés menetét.
Nincs pontosan definiálva, mit kell és lehet egy adatkezelésnek tekinteni, akár a bianco felhatalmazást nyújtó
egészen álatlános bejelentés is megfelelhet a kitöltési útmutatónak és a jogszabálynak. Elégséges szabad
szövegként akár egyetlen szóval leírni az adatkezelés helyét, célját (legördülő menűből) és jogalapját. Nincsenek
előírások az adathordozók és az adatok, valamint az adatkezlési események pontos műszaki azonosítóinak:
fájlnév, adatnév, tárhelyazonosító, az érintettek hozzájárulását tartalmazó dokumentumok azonosítóinak
megadására, elégséges csupán a feldolgozó azonosítóját megadni. A jogszabály, amikor előírja, hogy az adatok
forrását is meg kell adni, nem számol azzal, hogy az adatgyűjtés maga is adatkezelés. A rendszer nem tartalmaz
arra folyamatba épített garanciát, hogy a későbbi adatátadások is nyilvántartásba kerüljenek és nem tartalmaz
műszaki azonosító adatokat arról, aki átveszi az adatokat. Az érintettek körének pusztán szöveges leírása az
ellenőrzéshez, például a tájékoztatástényleges elvégzésének ellenőrzéséhez nem elégséges.
20
Nagy mértékben indokolatlannak látszik a különösen védendő egészségi adatok és az ügyfélkapcsolati adatok
könnyített kezelése. „Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni,
ha az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyban
-az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
- a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
- az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
- az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,
- az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják. „
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naplózási rendszer és ennek külsős általi monitorozása és/vagy egyéb intézkedések nélkül
nem lesz adatvédelem.
Az érintett állampolgár nem képes és soha nem is lesz képes arra, hogy adatainak sorsát
végigkövesse, őt az államnak kell megvédenie mindenféle intrúzióval szemben, vagy a
személy védtelen, az államban élő nyáj pedig gazdátlan marad, szétszéled, vagy másé lesz.
Nem csupán a magyar természetes személyek szorulnak védelemre. Gazdasági erőfölényben
lévő nagy (külföldi) gazdasági szereplők, államok a jogi személy, vállakozás adatainak,
információs árnyékának birtokában olyan lépéseket tehetnek, amelyek a gazdasági egység
piacvesztéséhez, sőt tönkremeneteléhez vezethetnek, anélkül, hogy tudomást szerezne arról,
miért is történt ez. A védelem érdekében az egész koncepcióba illő sajátos eszközoket kellene
kidolgozni.
Ma sokszor a törvény által előírt garanciális elemek nem teljesülnek. A nagy szolgáltatók, a
Google, a Yahoo adatvédelmi szabályzatukban nem foglalkoznak a magyar adatvédelmi
törvény garanciáival, nem garantálják azok teljesülését, nem is teljesítik azokat.
Miután számos esetben az érintett csak a szolgáltatók a törvénynél gyengébb feltételeit
fogadja el, beleegyező nyilatkozataival a szolgáltató nincs lefedezve. A magyar kormánynak
kellő, erős törvényi felhatalmazással tehát fel lehetne és kellene lépnie az ilyen módon
keletkezett jogsértő helyzet felszámolása érdekében
SZEMÉLYES ADATOK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉS PIACKUTATÁS KÖZBEN
1995. évi CXIX. törvény szól a kutatás és a közvetlen üzletszerzés21 célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről1
A törvény nem szól arról, hogy szabályai milyen mértékben vonatkoznak azokra a külföldi
szervezetekre, amelyek az interneten magyar területen, magyar hálózatokon végeznek
üzletszerző vagy piackutató tevékenységet. Az üzletszerzési lista ma már indokolatlannak
tűnő módon tartalmazhatja csupán postai címzett reklám küldemények potenciális
21

2. § (1) E törvény alkalmazása során:
1. Tudományos kutatás: az a tevékenység, amelynek célja a világról, annak jelentéseiről, a jelenségek
összefüggéseiről szerzett ismeretek gyarapítása, és amelynél a vizsgált társadalmi, gazdasági és természeti
jelenségek objektív összefüggéseinek a feltárásához név- és lakcímadat vagy a személyekkel történő közvetlen
kapcsolatfelvétel szükséges.
2. Közvélemény-kutatás: egyének és csoportjaik (a továbbiakban: érintett) véleményének és ítéletalkotásuk
összetevőinek kutatása.
3. Piackutatás: az érintett fogyasztói szokásának vizsgálata.
4.3Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett,
tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy
szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek
(a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.
7. Tudományos kutató: az a természetes személy, aki tudományos fokozattal, illetőleg címmel rendelkezik
és abban a tudományágban vagy tudományterületen, amelyben felkészültségét bizonyította, tudományos
tevékenységet végez; továbbá, aki kutatási feladatot is ellátó szervtől vagy alapítványi támogatótól kapott
igazolás szerint tudományos kutatást végez.
8. Közvélemény-kutató, piackutató és közvetlen üzletszerző szerv: az a természetes és jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a 2-4. pont alatti tevékenységet jogosult végezni.
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címzettjeit. A tilalmi listák22 maguk is potenciális veszélyforrások lehetnek. A szabályokból
saját több éves tapasztalatom szerint a telefonos megkeresők: választási kampányban,
egészségügyi szolgáltatást, biztosítást stb. ajánlva semmit nem tartanak be.
A számos előírást23 tartalmazó törvény végrehajtásának ellenőrzése, a végrehajtás
elmaradásának szankcionálása azonban nincsen megoldva. Az országban néhány száz,
néhány ezer szervezet tevékenykedhet ebben a körben. Ezek tevékenységének ellenőrzése
néhány fős jogászi apparátussal nem oldható meg. Integrálni kellene a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
alapján történő kutatás közben történő személyes-adat kezelés szabályait.
Az EU a személyes adatok szabad áramlását szorgalmazza. Ilyen körülmények között
várható törekvés a személyes-adat brokerek tevékenységének legalizálása.
A törvény szerint: b) biztosítani kell számára azt a jogot, hogy a további együttműködést
bármikor indokolás nélkül megtagadhatja, és erről írásban tájékoztatni kell; A választási
kampányban működő automata szövegbemondók esetén ez a jog eleve nem is érvényesülhet.
(2) Adatátadás esetén mind az adatátadónak, mind az - átvevőnek az érintett adatokról és az
adatátvevőről, illetőleg - átadóról - az adatforgalom ellenőrizhetőségének biztosítása céljából
- nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást az adatátvétel, illetve az adatátadás évét követő
ötödik év végéig kell megőrizni. A megbízás alapján történő adatfeldolgozás esetén a
megbízó minősül felelős adatkezelőnek. Miután ennek részletes szabályai nincsenek
kidolgozva és senki nem ellenőrzi, ez feltehetően csak olyan szinten alkalmas a tényleges
forgalom megfigyelésére, a szabályok betartására, mint a NAIH adatkezelési nyilvántartása.
A kutató kivétele a 6.§ (1) szabály alól24 indokolatlan. A 7.§ szerinti tudományos kutatási
célú adatkezeléshez tisztázni kellene, ki a jogosult kutató? Milyen jogszabály szerint jogosult
mit kutatni? Kutatási szabadság van.
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5.4Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése
szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét,
lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint
családi állapotát tartalmazó lista. .
6.5Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve - a
közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, hogy személyes
adataikat az e törvényben meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják,
vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
9.6Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához
való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél
nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és
idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
23
A törvény szerint: „a) a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg az érintettet írásban tájékoztatni kell arról,
hogy a megkereső az adatokat milyen forrásból szerezte; az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról,
az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási
szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő
kezelésének a megszüntetését kérni;”
24
(2) A kutatási adatkezelési tervet az adatkezelés jogszerűségének bizonyíthatósága és az ellenőrzés
lehetőségének biztosítása céljából az adatok kezelésének megszüntetéséig meg kell őrizni.
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A kutatási adatkezelési tervet az ellenőrizhetőség tartamára kellene megőrizni. Mi lehet a
12.§ (1) szerinti közvélemény-kutatási tervekben? Bármi? Bárki bármilyen tervet készíthet
és azt végrehajthatja?
„(3) A kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista nem kapcsolható össze piackutatás
céljára gyűjtött adatállománnyal.” Ez a megfogalmazás nem egyértelmű: összekapcsolás
lehet a személyek szintjén (előbb piackutatás szintjén megkérdezik az adatalanyt, majd, ha
megfelelő választ ad, ajánlatot tesznek neki) vagy célcsoport szinten (megkérdezik a kutatás
adatalanyait, majd a kutatás alapján definiált célcsoportba eső más személyeknek ajánlatot
tesznek.) Tartós ügyféli kapcsolat, például előfizetői viszony esetén természetesnek tűnik,
hogy az ügyfelet megkérdezik, mit ajánljanak számára.
A 19.§ szerint az Egyesült Államokba név-, és lakcímadat adat általában nem továbbítható,
így jogszerűen az adatalany nem is járulhatna hozzá adatai továbbításához.
A külföldre történő adatátadást Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak előzetesen be kell
jelenteni.

Nem világos, hogy mit kezd ezzel a Hatóság, melyek a jogai és kötelezettségei ebben az
esetben?
„ (2) Az érintettet kérelmére az adatkezelést végző közvetlen üzletszerző szerv köteles az
általa kezelt adatairól írásban tájékoztatni, illetőleg azokat helyesbíteni. A harmadik személy
részére átadott adatok helyesbítését vagy törlését - a hat hónapon belül továbbított adatok
vonatkozásában - az érintett kérelmére az adatátadó szerv köteles kezdeményezni.” Törlés
miért csak hat hónapon belül továbbított adatok esetén?
„ (3) A tilalmi lista kezelésére a közvetlen üzletszerző szervek közösen harmadik szervet is
megbízhatnak, e szerv azonban csak a (2) bekezdéssel összefüggő adatfeldolgozási
tevékenységet végezheti el.” Ki ellenőrzi és hogyan? Lehet ezt egyáltalán ellenőrizni? Hol az
ellenérdekű fél érdekegyensúlya?
„(4)24 A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a (2) bekezdésben meghatározottak
teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem
kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és köteles biztosítani az
érintettnek a 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogainak gyakorlását.” Ki
ellenőrzi és hogyan? Lehet ezt egyáltalán ellenőrizni? Hol az ellenérdekű fél
érdekegyensúlya?
ADATFORGALOM A VILÁGHÁLÓN
A világháló egyre inkább az adatforgalom legfontosabb csatornahálózatává válik. Igen nagy
mennyiségű – kifejezetten egy bizonyos felhasználónak címzett - adat keletkezik, forog és
halmozódik fel gazdasági tranzakciók, az e-kereskedelem melléktermékeként és még több
nem egy bizonyos felhasználónak címzettként.
A világhálón folyó adatforgalommal kapcsolatos legfontosabb kérdések
- az internet-szolgáltatók (közvetítő szolgáltatók)
- az interneten tartalmat szolgáltatók
- az interneten szolgáltatott tartalom szerzői
- a szerzői jogi védelem alá eső tartalom felhasználását engedélyezők
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- a tárhelyszolgáltatók
- a tartalomhoz hozzáférők
- a tartalom felhasználói
- a világhálón aktív olyan egységek, illetve ezek eszközei, amelyek olyan tevékenységeket
végeznek, amelyeket a felhasználók nem kezdeményeztek illetve amelyekhez nem járultak
hozzá
- az állami szervek
tevékenységének jellege, felelőssége, jogai és kötelezettségei.
A világhálón folyó médiaszolgáltatás a médiatörvény alá esik. A világhálón folyó nem média
adatok forgalmáról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről az EU (ott tárgyalt) szabályait a
magyar jogba gyakorlatilag változtatás nélkül átemelő 2001. évi CVIII tv. szabályozza.
7. §47 (1) A szolgáltató felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért.
(2) A közvetítő szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott
információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett
információért - a 8-11. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.
(3) A közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett
információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak.
(4) A 13. § (1) bekezdése szerinti jogsértés esetében a 2. § lb)-ld) pontjaiban meghatározott közvetítő
szolgáltató - a (2) bekezdésben említetteken túlmenően - akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott,
az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy
hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért,
ha lefolytatja a 13. § szerinti eljárást.
(5) A közvetítő szolgáltatónak a (2) bekezdés alapján történő mentesülése nem zárja ki azt, hogy az a
személy, akit a jogellenes tartalmú információ révén sérelem ért, a jogsértésből fakadó igényei közül a
jogsértés megelőzésére vagy abbahagyására irányuló követeléseit a jogsértő fél mellett a közvetítő
szolgáltatóval szemben is bíróság útján érvényesítse.
(6) A közvetítő szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén
keletkezett jogsérelemért, amennyiben a 7-11. § vagy a 13. § szerint járt el.
8. § (1)48 A 2. § la) pontjában meghatározott közvetítő szolgáltató akkor nem felel a továbbított
információért, ha49
a) nem a szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását;
b) nem a szolgáltató választja meg a továbbítás címzettjét, és
c) a továbbított információt nem a szolgáltató választja ki, illetve azt nem változtatja meg.
(2) Az információtovábbítás és a hozzáférés (1) bekezdés szerinti lehetővé tétele magában foglalja a
továbbított információ közbenső és átmeneti jellegű automatikus tárolását is, amennyiben ez kizárólag az
információtovábbítás lebonyolítására szolgál és az információt nem tárolják hosszabb ideig, mint az a
továbbításhoz szükséges.
13/A. §56(1)57 A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az
igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
(2)58 A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből
származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az
e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is
csak a szükséges mértékben és ideig.
(4)59 A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben
meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek
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címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési
cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Ez a megkötés a kezelések pontatlan, parttalan meghatározása folytán (is) ellenőrizhetetlen,
szankcionálhatatlan. A Praktiker valamennyi CRM adatkezelése (több mint százezer
vásárló) egyetlen adatkezelési számon fut évek óta!
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a
szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést
megtilthassa.

Ki ellenőrzi, ki tudja ellenőrizni? A pénztárgépekhez hasonló államilag jóváhagyott
modulok kötelező beépítése adhat megoldást.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az
igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Meg kellene szűntetni, be kellene tiltani a biankó felhatalmazások rendszerét.
(7)60 Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének
elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott
célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.
Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

Ki ellenőrzi? Nem is lehet ellenőrizni a parttalan nyilvántartás alapján.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek
valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben
az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

Általában ne lehessen függővé tenni adatszolgáltatást a hozzájárulástól függővé tenni. Ez
zsarolás, visszaélés a szolgáltató erőfölényével.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe
vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során
bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az
igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Nemcsak azt, hogy mely adatfajtákat, hanem azt is, hogy hogyan kezeli, teljes
dokumentációt kell rendelkezésére bocsátani.
A törvény módosítása szükséges annak érdekében, hogy a szolgáltatók által igényelt
személyes adatokból álló adatvagyon központi kezelésbe kerüljön, amelyet a piaci
szervezetek megrendelés alapján vehessenek használatba. A Felhővár felvállalhatná a minden,
rajta átfutó feldolgozásról való tájékoztatást és ennek ellenőrzését. A védelmet a
földvédelemhez hasonlóan olyan, a szolgáltatót terhelő kötelezettségek előírásával kellene
megszervezni, amit a multi soha nem tud teljesíteni.
Az Unió 29/2 Technológiai munkacsoportja szerint is „kétséges, hogy a számítási felhőben
történő adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatkezelő megfelelően tájékoztatni tudja az
érintettet az adatkezelés minden lényeges körülményéről”25 ugyanis arról sem neki, sem az
25

http://www.naih.hu/files/NAIH_BESZaMOLo_2012_net3.pdf
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adatfeldolgozónak, a felhő-szolgáltatónak nem feltétlenül van tudomása. Nyilvánvalóan az
ilyen felhő-szolgáltatást viszont kategorikusan tiltani kellene.
Az European Network and Information Society Agency megállapította, hogy a Microsoft, a
Google egyoldalúan változtatja meg adatvédelmi szabályait.
A felhasználóknak a világhálón töltött ideje növekedésével egyre nagyobb a jelentőségük a
sütiknek, melyek elhelyezéséhez ma is engedély kell. Ezeket sütiket kívülről is meg lehet
találni, a szolgáltatót pedig minden sütinél el lehet számoltatni. Úgy tűnik, hogy a személyesadatokkal kapcsolatos jogsértések nyomozásának a gátlástalan szolgáltatók visszaszorításának
ez egy egyszerű eszköze lehetne.
A személyes-adat kezelési jogsértést végső soron biztonsági incidensnek kell tekinteni. Egy
incidens súlyosságát az egyén magánszférájára gyakorolt hatásának vizsgálata határozza meg
három általános szempont, az érintett adatkör, az érintettek azonosíthatósága, az eset
körülményei alapján. Helytelennek vélek minden olyan értékelést, amely nem vizsgálja azt,
hogy az egy megállapított jogsértésen kívül még hány további érintett és hány további, első
lépésben nem azonosított jogsértés következhetett be.
Az adatkezelések célját érdemben kellene vizsgálni, s ezt az adatvédelmi törvényben is
rögzíteni. Nem Valójában – az Európai Bíróság ítéletével ellentétben - egy szolgáltatónak
akár üzleti tönkremenetele sem indokolhatná mások magánélet megsértését. A
gondolatmenetet ad absurdum folytatva ez elvezethetne a gazdasági érdekeken alapuló
rabszolgatartás második bevezetéséhez.
SZEMÉLYES ADATOK A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁSBAN
Az immár konszolidálódottnak tekinthető „A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény” egyetlen állami funkció működését
szabályozza, adattartalmát ezen egyetlen funkció, a hiteles nyilvántartás érdekében határozza
meg, azonban már tekintettel van a nyilvántartásban tárolt adatok felhasználására a
piackutatásban, a közvetlen üzletszerzésben és a tudományos kutatásban.26
Ennek
megfelelően a szerv csupán alapadatok gyűjtésére, naprakészen tartására és kiszolgáltatására
van felhatalmazva.
A korábbiakban szóltunk arról, hogy az adatmonstrumok (Big Data) megjelenésével a
hatalom majd ezek köré terelődik át. Amennyiben a magyarság érdekében a magyar állam
fenn akarja tartani hatalmi centrumként való működését, felül kell vizsgálnia az elkülönülten
működő nagy nyilvántartásai rendszerét és olyan új intézményi rendszert kell létrehoznia,
amelyben lehetségessé válik e nyilvántartások a nemzet érdekében történő együttes
üzemeltetése. A feladat óriási: először meg kell tervezni azokat a új funkciókat, amelyekkel az
újjászervezett intézményi rendszer minden fejlesztési lépésben stabil módon és sikeresebben,
azaz a magyarság érdekeit sikeresebben megvalósítva tud működni. Olyan rendszert kell
elképzelni, mely különböző belső és külső körülmények között sem fordítható az ország, a
26

d) adat igénylésével a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) hatálya alá tartozó nyilvántartásból az Nytv.-ben meghatározott
feltételekkel, feltéve, hogy a polgár az adatainak kiadását nem tiltotta meg [Nytv. 2. § (1) bek.].
(2)10 A tudományos kutatás, a közvélemény-kutatás, illetőleg a piackutatás megkezdéséhez szükséges minta
kiválasztásakor, valamint kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista összeállításakor nem lehet kiválasztási
szempont olyan ismérv, amelyből egyértelműen különleges adatra lehet következtetni.
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nemzet ellen, majd ki kell dolgozni egy olyan soklépéses mestertervet, amely segítségével ez
meg is valósítható. Itt nem a műszaki nehézségek a legfontosabbak.
A SZEMÉLYES ADATÁRNYÉKBÓL NAGY RÉSZT TARTALMAZÓ ADATMONSTRUMOK A
PTK-BAN ÉS A BTK-BAN ADATOKKAL KAPCSOLATBAN EDDIG MEG NEM
FOGALMAZOTT TÉNYÁLLÁSOKAT MERÍTHETNEK KI
A 2:42.§ (1) szerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai
között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.” és a (2)
szerint: „Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles
tiszteletben tartani.” Amennyiben olyan adatmonstrumokat (Big Data) hoznak létre, melyek
olyan mennyiségű és minőségű adatot, a személy adatárnyékának olyan nagy részét
tartalmazzák, hogy ezek alapján a személy cselekvésének erőszakos befolyásolása,
korlátozása lehetővé válik, akkor e fenyegetés létrejötte, vagy a befolyásolás, korlátozás
ténye kétségkívül e jogszabályhelybe, sőt a BTK kényszerítés tényállásába ütközik.
Feltételezésem szerint, miután e monstrumok létrejönnek, illetve már létre is jöttek, most már
csak „felnőnek”, csak idő kérdése, hogy azokat, fokozatosan – e célra is – felhasználják.
Hasonló várható a 2:47.§ (1)-ben definiált üzleti titokhoz való joga, valamint a magántitokkal
kapcsolatban is. A 2:46.§ (2) szerint „A magántitok megsértését jelenti különösen a
magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy
illetéktelen személlyel való közlése.” A kétségtelen erőfölény feltételei mellett, vagy csalárd
módon megszerzett személyes adatok megszerzése és felhasználása magántitok-jogilag is
következményekkel járhat.
INDOKOLT AZ ADATÁRNYÉK ÉS AZ ADATLÁBNYOM FOGALMÁNAK KODIFIKÁLÁSA
Az a tény, hogy éppen az adatárnyék adatai – hordozótól és tartalomtól függetlenül - azok,
amelyeknek illetéktelen megismerése a személyt fenyegeti, indokolja az információs lábnyom
és árnyék fogalmának bevezetését és használatát, a magántitok és az üzleti titok fogalmának
kiterjesztését.
SZEMÉLY KÖZTERÜLETEN TARTÓZKODÁSA ALATT KELETKEZŐ ADATÁRNYÉKA
A 2:48.§ (2) szerint „Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az
elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel esetén.” Ez a kitétel, mely mindenkit feljogosít felvétel elkészítésére és
felhasználására, és miután ma már megoldott személyek tömeges azonosítása
fényképfelvételen, tömegesen személyesadat-gyűjtésnek, profilkészítésnek, indokolatlan
fenyegetési lehetőségnek teszi ki a közterületen a közéletben résztvevő személyeket és az
ettől való félelem korlátozza gyülekezési jogukat. Miután Magyarországon jelenleg
akadálytalanul sőt, azonosítatlanul tevékenykedhetnek az ország életébe, rendjébe kívülről
beavatkozni szándékozó szervezetek is, az állampolgárok védelme érdekében a célhoz kötött
felvételkészítési jogot korlátozni kell magyar szervekre, illetve bizonyos cselekményekre,
esetekre.
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SZEMÉLY ÁLNÉVEN VALÓ MEGNYILVÁNULÁSI JOGÁNAK, A NÉV NÉLKÜL
MEGNYILVÁNULÓ JOGAINAK KITERJESZTÉSE
A nyelvi iparban a közléseket anonimizálva is fel lehet használni statisztikai elven működő
szoftverek, adatbázisok fejlesztésére, a természetes nyelvű közlések anonimizálva is
hordoznak gazdasági értéket. A nagy szolgáltatók a felhasználók személyes adatait képező
közléseinek egy részét, ehhez való hozzájárulásuk megszerzése nélkül megfosztva a
forrásuktól használják fel. Másrészt a felhasználóknak éppen a szabad közléshez irányuló
joguk védelme érdekében biztosítani kellene, hogy jogkövetkezmények nélkül felvett néven
is szabadon kommunikáljanak, ha ez nem jár mások lényeges jogi érdekeinek sérelmével, ne
csupán akkor, ha irodalmi, művészeti, tudományos vagy közéleti tevékenységet folytatnak.
Ezek a témák a 2:49. § [Névviseléshez való jog] körébe tartoznak, de ezzel kapcsolatos az
intelligens ágensek kérdése is.
A nagy internetes szolgáltatók széles körben mindenütt propagálják az adatok megosztását,
ezt minden lehetséges eszközzel támogatják és megkönnyítik, jóllehet ezzel tisztességtelenül
megnehezítik az érintettek számára adataikhoz fűzőfdő jogaik érvényesítését.. Például a
Google Nexus bevezette a közösségi adatfolyam fogalmát, és eszközeit úgy tervezi, hogy az
adatok közösségeken belül hozzáférést nyújtva az adatforrás külön hozzájárulása nélkül is
automatikusan terjedhessenek. Ilyen körülmények között a felhasználó számára rövidesen
követhetetlenné válik illetve már vált is a nagy számú adatút, és az esetleges jogsértő
szivárogtató személye, meg a jogsértés. A „nyílt társadalom” jelszavát hangoztatók
tevékenységének eredményeképpen a felelősségi körök elmosódhatnak és a személyiségi
jogok rendszerének társadalmi elfogadottsága csökkenhet. Holott, amire szükség van, az nem
nyílt, vagy zárt, hanem racionálisan működő társadalom, melynek tagjai, intézményei akkor
nyíltak, ha ez előnyös és akkor zártak, ha nem.
NON-PROFIT MAGYAR SZEMÉLYIADAT-KÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNY
Egy lehetséges közbülső eszköz lehet állami vagy fél-állami személyiadat-közvetítő szerv
létrehozása. Ennek keretében az Adatnyilvántartó Hivatal: nemcsak személyi számot, hanem
nem-nyilvános személyi e-mail címet is adna minden állampolgárnak. Ennek birtokában ő
közvetítene, különösen külföldieknek, úgy, hogy a hirdető/hirdettető DM cég által igényelt
profilnak megfelelő címekre eljuttatná a reklámüzenetet, de a hirdettető a címzett személyi
adatait nem ismerhetné meg. A szerv intelligens tűzfalat tartana fenn, mely elrejtené a
személyt a hirdető/hirdettető vagy „hirdető/hirdettető” szolgáltatók elől, de a korábbiaktól
eltérően magánszemélyt részesítené a hirdető/hirdettető által fizetett díjból, amivel érdekeltté
tehetné az érintetteket a rendszerben való részvételre és elfogadtathatná magát a
közvéleménnyel. nyilatkozattétel hátrányos következményeitől. A Felhővárral kapcsolatban
meggondolandó lenne elektronikus aláírás27 illetve alias aláírások biztosítása is.
AUDITÁLT MODULOK, APPOK
Egy másik lehetőség az adatvédelem szigorítása után olyan modulok, appok kidolgozása és
terjesztése a NAV által auditált számviteli szoftverekhez hasonlóan amelyet a
tartalomszolgáltató, információs-társadalom szolgáltató beépít weboldalába, CRM moduljaiba
és ez a továbbiakban különösen védett és meghamisíthatatlan formában mindkét fél
számára adminisztrálja, dokumentálja, biztonságos csatornán továbbítja és megőrzi a jogi
27
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aktus bizonyítékait. Ezt kiterjesztve megvalósíthatná egy elektronikus közjegyző, vagy jogi
aktusban résztvevő elektronikus ügyvéd egyes funkcióit.
A TÖMEGES SZEMÉLYISÉGI-JOG SÉRTÉS ELLEN ÁLLAMI POLGÁRI ÉS
BÜNTETŐJOGI FELLÉPÉSRE, A SÉRTETT NEVÉBEN OSZTÁLYOS KERESETINDÍTÁSI
LEHETŐSÉG MEGTEREMTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG
A (d) pont szerint a sérelmet szenvedett általában követelheti a sérelmes helyzet
megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog
megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását. Mindezek a polgári jogi
szankciók az infokommunikációban az adatokkal kapcsolatban egészen irreálisak, a
személyiségi jogok adatokkal kapcsolatos megsértése jóvátehetetlen, ezért különösen súlyos,
büntetőjogi következményekkel kell járjon. Az érintett – ha véletlenül tudomást is szerzett a
jogsértésről – még egy kis szolgáltatóval szemben sem soha nem tudja elérni, hogy a jogsértő
módon tőle megszerzett adatok valamennyi példányát megsemmisítsék vagy jogsértő
mivoltától megfosszák.
A digitális infokommunikációban a személyes adatok kezelését a sértett fél illetve jelenleg sok
esetben – részben a megfelelő rendelkezések hiányosságai miatt - a hatóság sem tudja
ellenőrizni. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ennek a rendelkezésnek a
valóságban is érvényt lehessen szerezni. Ennek egyik eszköze a jelenleg csak külföldön
működő szolgáltató bekényszerítése hazai rendszerekbe, mely többek között azzal az előnnyel
is járna, hogy hazai bíróság joghatósága alá kerülnének. Ezzel egyszersmind e cégek
rutinszerűen eltitkolt illetve átsíbolt adóit is meg lehetne szerezni.
Az (e) pont a sértett követelheti azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért
vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint. Az 52.§
szerint a sértett sérelemdíjat követelhet, melynek során a hátrány bekövetkeztének bizonyítása
nem szükséges. Ez a szabály – további kiegészítésekkel – alapot teremthet arra, hogy a
fogyasztóvédelmi vagy más hatóság a sértettek nevében fellépjen a jogsértő szolgáltatókkal
szemben. A személyiségi jogokkal – a személyes adatokkal - való tömeges visszaélések ellen
hatékony szankció lehet az, ha az (5) bekezdéssel összhangban osztályos – a közösség
tagjaként vagy képviseletében indított - perek lesznek indíthatók28, azaz a felhasználók
információs lábnyomával és árnyékával kapcsolatos személyiségi jogokat nemcsak
személyesen lehet érvényesíteni, amint azt a mai PTK kimondja.
Az 54.§ (1) ugyan kimondja, hogy a személyiségi jogokat (csak) személyesen lehet
érvényesíteni, de ha a személyes adatokkal való visszaélés – méretei miatt - közérdekbe
ütközik, ezért különleges esetekben ügyészi akció már ma is kezdeményezhető. Ezt lehetne
kiterjeszteni a bizonyíthatóan nagy mennyiségű személyes adattal kapcsolatos jogsértésekre.
A 3:1.§ (3) szerint „A jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az
embert illetheti meg.” Az ipari méretű és iparszerű gazdasági hírszerzés elleni védelmet az
segítené elő, ha e klauzula hatályát a jogalakotó kiterjesztené.
Az állampolgárok egyenként éppen gyengeségük tudatában és negligenciájuk miatt várhatóan
továbbra sem lépnek fel követelésekkel. Egy olyan jogintézmény azonban, amely a nagy
28

Ezt az Eu is előirányozná. „The introduction of a right to "collective actions" could allow maximising rights
by means of litigation.” http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/sec_2012_73_en.pdf
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szolgáltatók feltételeinek proaktív vizsgálata alapján érvényesítene osztályos (a felhasználók
nevében indított) polgári jogi eljárást és fogyasztóvédelmi szankciókat, jelentősen javíthatna a
helyzeten és nemzetközi példa értékű lehetne.
LEVÉLTITOK
A postai szolgáltatásokról 2012. évi CLIX. törvény29 szabályozza a levelek kezelését a
postaforgalomban.
A 55. § (1) A postai szolgáltató az általa kezelt postai küldemény tartalmát csak a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
(2) A postai szolgáltató a postai szolgáltatása keretében
a) a zárt postai küldeményt - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem bonthatja fel;
b) a nem zárt postai küldeményeket csak a felvételhez, gyűjtéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz,
kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult
átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével - mással nem közölhet;
d) a postai küldeményt - tartalmának megismerése céljából - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult
átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja;
e) a szolgáltatás teljesítéséről - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6)
bekezdésben említett szervezetek kivételével - másnak tájékoztatást nem adhat.
Nemzetközi lehetőséget nyitna meg a maga számára az a szolgáltató, amely legalább a levéltitoknak megfelelő,
vagy magasabb szintű elektronikus szolgáltatást nyitna meg Európában Európának az Egyesült Államokról
történő leválása után. Ha leválik. Mert megkezdődött a nyáj összeterelése Ukrajna kapcsán. A hasonló amerikai
és más szolgáltatókat leállították, vagy maguk állították le szolgáltatásaikat, leszámítva a DARPA keretében
kifejlesztett szolgáltatás nyújtóját.30

SZERZŐI JOG
SZERZŐI JOG – MA CSAK ELISMERT ALKOTÓKNAK, ADATLÁBNYOM
A szerzői jogot részleteiben a többször módosított a szerzői jogról szóló 1959. évi LXXVI
törvény31 szabályozza. Számos alacsonyabb rangú szabályozás van forgalomban, szerzői
díjakkal, eljárásokkal kapcsolatban.
Az emberek szellemi tulajdona védelmének társadalmilag ésszerű voltát indokló érvek a
magántulajdon védelmének célszerűségéből vezethetők le32
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200159.TV
Germany has been trying to persuade Washington to agree to a "no-spy" agreement but without success.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26210053
31
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV
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Various moral justifications for private property can be used to argue in favor of the morality of intellectual
property, such as:
1. Natural Rights/Justice Argument: this argument is based on Locke’s idea that a person has a natural right over
the labour and/or products which is produced by his/her body. Appropriatingthese products is viewed as unjust.
Although Locke had never explicitly stated that natural right applied to products of the mind,[34] it is possible to
apply his argument to intellectual property rights, in which it would be unjust for people to misuse another's
ideas.[35] Locke's argument for intellectual property is based upon the idea that laborers have the right to control
that which they create. They argue that we own our bodies which are the laborers, this right of ownership
extends to what we create. Thus, intellectual property ensures this right when it comes to production.
2. Utilitarian-Pragmatic Argument: according to this rationale, a society that protects private property is more
effective and prosperous than societies that do not. Innovation and invention in 19th century America has been
said to be attributed to the development of the patent system.[36] By providing innovators with "durable and
tangible return on their investment of time, labor, and other resources", intellectual property rights seek to
30
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A szellemi tulajdonjog fogalma a szerzői és szomszédos jogok egyes területein a mű
fogalmának értelmezésével alakult ki. A mű az alkotó eredeti gondolatszövedéke, mint ilyen,
legelső és autoritatív példánya a szerző agyában székel, intangible. A szerzői jog az ezen
eredeti példány alapján készült valamennyi további immár adathordozón lévő materiális
példányt e mű példányainak tekinti és e példányok felett is biztosít a szerzőnek jogokat. A
statisztika a materiális példányok között is megkülönböztet egy eredeti példányt, amely a
szerző immateriális példánya révén keletkezett jogainak képviselője. A tv. (2) pontja szerint
szerzői jog csak az irodalom, a tudomány és a művészet alkotóit illeti, akiket e pont tételesen
fel is sorol, a (4)-(5)-ben felsorolt olyanokkal szemben, akik nem minősülnek alkotóknak.
Nem mű a formát, testet még nem öltött ötlet (6):
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a
tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár
forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a
felhasználói programot és az operációs rendszert is,
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül,
f) a rádió- és a televíziójáték,
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás),
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és
annak terve,
i) a fotóművészeti alkotás,
j) a térképmű és más térképészeti alkotás,
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
l) a műszaki létesítmény terve,
m) az iparművészeti alkotás és annak terve,
n)3 a jelmez, a díszlet és azok terve,
o) az ipari tervezőművészeti alkotás,
p)4 a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.
(4)5 Nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági
vagy hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a
jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések.
(5)6 A szerzői jogi védelem nem terjed ki a sajtótermékek közleményeinek alapjául szolgáló tényekre vagy
napi hírekre.
maximize social utility.[37] The presumption is that they promote public welfare by encouraging the "creation,
production, and distribution of intellectual works".[37] Utilitarians argue that without intellectual property there
would be a lack of incentive to produce new ideas. Systems of protection such as Intellectual property optimize
social utility.
3. "Personality" Argument: this argument is based on a quote from Hegel: "Every man has the right to turn his
will upon a thing or make the thing an object of his will, that is to say, to set aside the mere thing and recreate it
as his own".[38] European intellectual property law is shaped by this notion that ideas are an "extension of oneself
and of one’s personality".[39] Personality theorists argue that by being a creator of something one is inherently at
risk and vulnerable for having their ideas and designs stolen and/or altered. Intellectual property protects these
moral claims that have to do with personality.
Lysander Spooner (1855) argues "that a man has a natural and absolute right—and if a natural and absolute, then
necessarily a perpetual, right—of property, in the ideas, of which he is the discoverer or creator; that his right of
property, in ideas, is intrinsically the same as, and stands on identically the same grounds with, his right of
property in material things; that no distinction, of principle, exists between the two cases".[40]
Writer Ayn Rand argued in her book Capitalism: The Unknown Ideal that the protection of intellectual property is essentially a moral issue.
The belief is that the human mind itself is the source of wealth and survival and that all property at its base is intellectual property. To violate
intellectual property is therefore no different morally than violating other property rights which compromises the very processes of survival
and therefore constitutes an immoral act.
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(6) Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a
szerzői jogi védelemnek.
(7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben. E rendelkezés nem érinti a népművészeti
ihletésű, egyéni, eredeti jellegű mű szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet.
(8)7 Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió- és a televízió-szervezetek, a filmelőállítók,
valamint az adatbázis-előállítók teljesítményei az e törvényben meghatározott védelemben részesülnek.

Az emberek digitális közlései – kivéve a nyilvánosakat – a jelenlegi általános
szövegértelmezés szerint nem, azonban azok gyűjteményei, pl. keresőszavak, elektronikus
levelek gyűjteményei az 1999. évi LXXVI a szerzői jogról szóló törvény alá esnek. A
gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a gmail stb. felhasználói által adott hozzájárulások
alapján a szerkesztőt (azaz jelen esetben a Google-t, vagy a Yahoo-t!) illeti, ez azonban nem
érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények
jogosultjainak önálló jogait. A gyűjteményes mű szerzői jogi védelme nem terjed ki a
gyűjteményes mű tartalmi elemeire.
AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZERZŐI JOGÁNAK KITERJESZTÉSE ADATLÁBNYOMUKRA
MEGTEREMTVE AZ ŐKET VÉDŐ INTÉZMÉNYRENDSZERT
A tv (3) szerint „a szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó
egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi,
esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.”
A korábbiakban kitértem arra, hogy a magyar polgárok gazdasági érdekei és személyi
biztonsága védelmében szükségesnek látszik adatlábnyomuk fokozott védelme és ennek
egyik eszköze lehet a szerzői jog kiterjesztése ennek egészére, mint gyűjteményes, a szerzők
által szerkesztett, időrendben megjelenő részekből álló műre, mint egészére, és annak
elegendően nagy részeire. A Szjtv-t a maihoz képest kiterjesztőlegesen, de a tv. betűjét nem
túllépve kellene értelmezni, mindenki szerzőként produkált minden adatára, mindenki
adatlábnyomára. Egy ilyen szabályozás a nemzetközi egyezményekkel megegyezően
fogalmazó (3) alapján lehetséges, különösen, miután a jelenlegi tv. is kiemeli, hogy az
alkotásnak nincsenek minőségi, esztétikai jellemzői. Előrelátható viszont, hogy ez az alkotó-,
és előadóművész céhek érdekeibe ütközne, hiszen megfosztaná őket az üres adathordozók
értékesítése után befolyó árbevételhányadtól. Ezt egy immár kritériumokhoz kötött, valóban
magasabb rendű vagy értékes alkotómunka fogalmának bevezetésével és az ez alá tartozó
produktumok felértékelésével lehetne kivédeni, melynek külön intézményrendszert kellene
kidogozni az adatvár koncepció keretében. Ebben a lábnyomok értékelését maguk a
felhasználók (olvasók, nézők stb.) végeznék el valamilyen likeoláshoz hasonló, de kontrollált
rendszerben. További probléma keletkezne a munkaviszonyban, alkalmazottként vagy
megbízottként tevékenykedők produktumaival kapcsolatban, de ezt jelenleg is megoldják.
Amennyiben egy ilyen rendszert sikeresen sikerülne bevezetni, óriási érdeklődés
mutatkozhatna iránta külföldről, amiben hatalmas esélyek és veszélyek lehetnének.
Mindazonáltal, miután igen jelentős haszonnal kecsegtető intézkedéscsomagról van szó,
haladéktalanul el kell kezdeni ennek előkészítését, a téma elemzését és kidolgozását.
A természetes személyek védelme érdekében ugyanakkor senki nem érvényesíthetne szerzői
jogot más információs árnyéka felett.
Egy ilyen, a Felhővár koncepció kertében kidolgozandó rendszerben folyamatosan ki kell
terjeszteni az információs javak szerzői azonosításának rendszerét, hogy a szerző jogai és
felelőssége minél szélesebb körben megállapíthatók legyenek.
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EGYÉB POLGÁRI JOG
A TÁRSASÁGI JOG - EGYESÜLETEK
A szakmák művelőinek sorsát meghatározzák a szakmai információs szervezetek,
amelyekből a szakmát művelők értesülnek szakmatársaik tevékenységéről, az új
technológiákról, piacokról. Például, ha a magyar gazdák a nagy növényvédő szer-, és GMO
előállítók által finanszírozott szakmai sajtóból értesülnek a világ haladásáról, amint jelenleg
erre irányuló lépések történtek33, akkor előbb-utóbb az ő vevőik lesznek.
ÚJ TIPUSÚ JOGALANYOK ÚJ JOGOKKAL
Az intelligens, mobil hálózati ágensek típusát a nemzetközi jog, bár kutatói foglalkoznak e
témával, még nem ismeri, pedig e forma jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
egységkénti létrehozása esetleg lehetőséget adhatna az ország pozíciójának javítására. Az
ország befogadhatna egy tágas virtuális mezejére a széles világból olyan virtuális lényeket,
melyek ott neki is hasznosan tölthetnék idejüket. Ezen belül játéktér nyílhatna egy sor olyan
új, a társadalmi munkamegosztás további részfolyamatokra történő megbontása folyamán
végezhető információs tevékenység előtt, mely automatikusan vagy félautomatikusan is
végezhető. E játéktér magához vonzhatna nemzetközi szereplőket. Ezeknek az új tipusú
egyégeknek az állami bejegyzése új lehetőségeket biztosítana az államnak. Ilyen játékterek
bevezetése kezdetben játékok keretében is megvalósulhatna, melyben a résztvevő ágensekért
gazdájuk korlátozott felelősséggel állna helyt. Ezen intelligens ágensek későbbi avatarrá
fejlesztése számos újabb lehetőséget rejt magában. Az ágensek egy részét egészen valós
azonosító nélkül is el lehetne indítani, majd később gazdához kötni.
A TULAJDONÁTRUHÁZÓ ÉS FUVAROZÁSI SZERZŐDÉSEK
Az adattermékekkel kapcsolatosan a PTK XXXII-XXXVIII. fejezetében tárgyalt adásvételi,
vállalkozási, tervezési, kutatási ügyletekkel kapcsolatban tipusszerződéseket lehetne
kidolgozni, amely ügyletekben keletkező on-line termékekhez kapcsolódóan a látogatókat, az
érdeklődőket, ajánlatkérőket, vásárlókat, reklamálókat nyilvántartó és számviteli modulokat
lehetne forgalmazni.
A Ptk 6:257. § foglalkozik a fuvarozással, a fuvarozási szerződéssel. Fuvarozási szerződés
alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek
történő kiszolgáltatására, a feladó díjfizetésére köteles. Az adatátvitel – etimológia alapján – a
fuvarozáshoz hasonló tevékenység, jóllehet a műszaki különbség egyértelmű: az adatátvitel
során a megbízott átvívő egy jelsorozatot vesz át, azt a helyszínen átalakítva reprodukálja,
majd több reprodukciós eljárás során egy példányt a távoli végpontban is előállít, tehát
előállító, termelő sőt kibocsátó tevékenységet végez, miközben felhasználja és elfogyasztja a
neki átadott jelpéldányt. A fuvarozó ezzel szemben csupán az áru helyzetét változtatja meg.
Mindazonáltal feltűnő aránytalanság mutatkozik: A távközlési szolgáltató a fuvarozási
szerződéshez képest sokkal kevesebb dokumentációs jellegű kötelezettséget vállal magára.
Fuvarlevél, átvételi elismervény. csomagolás, felelősség, elveszés, ami nyilván összhangban
van az átvitt dolgok értékével.
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Ilyen hátterű ösztöndíjas érkezett az Egyesült Államokból hogy tanulmányozza, hogyan tájékozódnak a
magyar gazdák.
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A MEGBÍZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK
A hálózaton folyó összetett feldolgozási folyamat során, számos tulajdonos hatalmába tartozó
számos eszköz működik együtt. E folyamat számos eleme valamelyik fél tulajdonában álló
eszköz parancsára automatikusan megy végbe, azonban a felek általában nincsenek tisztában
e a lejátszódó valamennyi folyamattal, a folyamatok egy része nem kívánatos lehet valamely
feleknek, nem világos a megbízás tárgya, és hogy a megbízottnak joga van-e a megbízó
kétségtelen akaratán túl további tevékenységek végzésére is a megbízó tulajdonában álló
eszközökkel. Ilyen tevékenységek során számos alkalommal nem jön létre valódi
megbízó/megbízotti viszony, illetve szerződés illetve annak létrejötte vitatható.
Az elektronikus blanketta rendszer itt segíthetne az eleve nem csalárd szándékú olyan
tartalomszolgáltatóknak, akik a személyes adatokat nem sokszor, vagy állandóan kívánják
felhasználni abban, hogy a felhasználó számára közérthető formában tárja fel a szolgáltató
által a felhasználó adataival végezni szándékozott adatkezeléseit. Az elektronikus blanketta
egyszersmindt minden alkalommal értesíthetné az adatalanyokat adatai kezeléséről. Az
adatbázisban az adatot állandóan felhasználó szolgáltatónak viszont az adatalanynak
megküldhető és megküldendő statisztikát készítene a felhasználás volumenéről, mely
később az adatalany számára adatárnyékához fűződő joga alapján díjfizetés alapja lehetne.
HASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK
A Ptk külön címet szentel a használati szerződéseknek; a bérleti, haszonbérleti, kölcsönbérleti,
Paragrafusai számos, az adatokkal előfordulható tényállást nevesítenek, és meghatározzák az
ezekkel kapcsolatos magatartási szabályokat. A szoftver licensz szerződések állandó tartozéka
a gyártó nyilatkozata, miszerint nem vállal felelősséget a szoftver alkalmazásával,
használatával kapcsolatos károkért.
Az adatok tárolására vonatozó szerződések sajátos letéti szerződések. A PTK L. fejezete
foglakozik a gyártó, vagy nagykereskedő által kiskereskedőnek szállított ingó dolog
(információs termék) forgalmazására kötött szerződéssel. A honlapja fenntartására
tárhelyszolgáltatónak megbízást adó személy vagyonkezelési, forgalmazási szerződésnek
minősítható szerződést köthet azzal a honlap egyes példányainak forgalmazására. A franchise
szerződés során a jogbérletbe adó szerzői jogok által védett adathoz, illetve védett ismerethez
kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogokat engedélyez, a jogbérletbe vevő
termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi
tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával
történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles
A PTK LI. fejezete foglalkozik a jogbérleti szerződéssel, mely alapján a jogbérletbe adó
szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez
kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére, a jogbérletbe
vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett
oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy
használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles
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ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS
A Ptk. XVI. fejezetének 6:82.§ foglalkozik az elektronikus úton történő szerződéskötés külön
szabályaival.34
Az infokommunikációs tevékenység folyamán számos, különböző felek tulajdonában álló
eszköz működik együtt számos olyan funkciót végrehajtva, amelyek jelentős részéről a felek
egy részének nincs tudomása. A személyi adatok valamint szerzői tulajdonban lévő művek
adatainak feldolgozása a szerző illetve az érintett beleegyezéséhez kötött. Jelenleg még nem
dolgoztak ki olyan eszközt, amely a feldolgozás folyamatának minden lényeges lépése előtt
biztosítaná a jogtulajdonosok jognyilatkozatát.
A felhasználók védelme érdekében meg is kell nehezíteni az egyetértő nyilatkozatok kiadását.
Ennek egyik alapja az lehet, hogy az internet szolgáltató, sőt a távközlési szolgáltató is végül
a felhasználó ügyleti képviseletében jár el, amikor parancsait harmadik fél felé közvetíti.
Olyan elektronikus-blanketta alkalmazást kellene kidolgozni, amelynek kitöltése és
nyugtázása mindkét fél számára biztosítaná a nyilatkozattétel, a megbízási szerződés stb.
jogszerűségét és ugyanakkor őrangyali funkciójában a magánszemélyt megóvja a felelőtlen
hozzájárulástól.
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6:82. § [Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén]
(1) Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződéskötésre
vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tájékoztatni
a) a szerződéskötés technikai lépéseiről;
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél
rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
c) azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és
kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
d) a szerződés nyelvéről; és
e) ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus
hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.
(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni,
amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
6:83. § [Az adatbeviteli hibák javítása]
Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik fél az adatok
elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően
kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési
jognyilatkozatát megtámadhatja.
6:84. § [Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása]
(1) Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára
hozzáférhetővé válik.
(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését
elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés
teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.
6:85. § [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája]
(1) E fejezet rendelkezéseit - az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó
rendelkezés kivételével - elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel kötött
szerződés esetén nem kell alkalmazni.
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén az e fejezet rendelkezéseitől eltérő megállapodás
semmis.
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EGYES INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
ERÉNYEK
A korábban természetesen, közvetlen emberi érintkezésen és közlésen kialakult társadalmak
egymással erényeik alapján vetélkedtek, nem egyetlen versenypálya létezett, evolúciós előny
sok mindenből származhatott. A hagyományos erények ilyen körülmények között bizonyultak
erénynek, azaz hasznos tulajdonságnak annak számára, aki ezeket birtokolta. A versenypályák
kevésbé lehettek definiálva. A vezető hatalmi csoportok a nem csupán, vagy egyre kevésbé a
közvetlen emberi érintkezésen alapuló új társadalmakban képesek lehetnek vagy képessé
válhatnak arra, hogy olyan helyzetet teremtsenek, amelyben a hagyományos polgári erények
helyett más tulajdonságok lehetnek a nyerők az individuum szintjén és az államok, vagy
éppen e hatalmi csoportok szintjén.
Az, hogy a vezető hatalmi csoportok képessé váltak az embereket és kapcsolati hálóikat
gondolataik és érzelmeik szerint, önmaguk érdeke szempontjából minősíteni, evolúciós
tényezővé teszi digitális közléseiket. Az embereket nem a génjeik, hanem a mémjeik szerint
szelektálja, ha e hatalmi csoportok olyan új eszközöket fejlesztenek ki, amelyekkel nem
rendkívüli viszonyok mellett is képesek a számukra veszélyes vagy felesleges
embercsoportok élettartamát a hatalmi csoportoknak elfogadható hatásfokkal, célzottan
csökkenteni. Nos, nem képzelhető el, hogy az Egyesült Államok úgy épít globális megfigyelő
rendszert, hogy azt ne óhajtaná beavatkozásra is felhasználni.
AZ EMBEREKET ERÉNYESEBBÉ TÉVŐ INFORMÁCIÓK LÉTREHOZÁSA: KULTÚRA
A kultúra35 (az, ahogy valamit teszünk) fogalma leszűkült a kulturális ágazatok
produktumaira, pedig a munkakultúra, társas kapcsoltok kultúrája és számos más is e fogalom
alá tartozik. A kulturális javakról és szolgáltatásokról szóló törvények a színházi törvény,
mozgóképtörvény, könyvtári törvény, levéltári törvény, a kulturális örökségről szóló törvény.
A kulturális ágazatok nem elhanyagolható része jelenleg diszfunkcionálisan működik:
fogyasztóik, az emberek, az értelmiség, nem válnak felkészültebbé, bátrabbá,
vállalkozóbbakká versenyképesebbé, jobbá, erényesebbé, a fogyasztás eredményeképpen. A
korlátozott függetlenség évtizedeiben egyes kulturális ágazatok hangadó értelmisége jórészt
külföldi szakmai csoportok befolyása alá került, azokkal szövetségeket alkot, rájuk
támaszkodik, az ő szócsövükként működik. A nyomtatott és elektronikus sajtó elképesztően
sekélyes, nem készíti fel olvasóit a közügyekben való állásfoglalásra, törvényi feladat nem is
ez, hanem a kiegyensúlyozott közlés..
Fel kell hagyni az alkotóművészek pusztán azért való állami támogatásával, mert
foglalkozásuk író, festő, rendező vagy színész. Az állam csak azokat támogassa, akik
tevékenységükkel, általuk bizonyított módon a nemzet előrejutását sikeresen támogatták.
A Felhővárban új funkcionális rendszereket, intézményeket kell megteremteni.

35

MNyÉSZ: „Azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, amelyeket az emberi társadalom
létrehozott történelme folyamán; műveltség, művelődés….A társadalom vívmányainak összessége a
tudományban, a művészetben, az állami és társadalmi élet megszervezésében, a szokások s erkölcs terén.”
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MOZGÓKÉP
A céhes ágazati szabályozás eklatáns példája a 2004.év i II. tv. a mozgóképről36, melynek
céljai többek között:
„- a megfelelő jogi háttér és pénzügyi erőforrások biztosítása ahhoz, hogy a magyar
filmgyártás sikeresen helyt tudjon állni a nemzetközi, különösen az európai audiovizuális
piacon;37
- olyan szakmai struktúra megalkotása, amely a rendelkezésre álló költségvetési és egyéb
erőforrások hatékony felhasználásával képes biztosítani színvonalas hazai audiovizuális
alkotások létrejöttét és terjesztését, valamint a hazai mozgóképipari infrastruktúra
fejlesztését;
- a hazai mozgóképszakma működéséhez szükséges hatósági és egyéb állami feladatok
megállapítása;
- a nemzetközi, különösen az európai mozgóképszakmai kapcsolatok kiépítésének elősegítése
és fejlesztése.
- a magyar és nemzeti támogatással létrejött filmalkotások számának növelése
5. § (1) Az e törvényben meghatározott célok elérése érdekében a törvény meghatározza a
magyar mozgóképkultúra és mozgóképipar hazai és nemzetközi szerepének betöltéséhez
szükséges mértékű költségvetési és költségvetésen kívüli forrás biztosításának módját.
(2) E törvény alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy a magyar mozgóképszakma törvényben
meghatározott forráselosztó- és intézményrendszerének szakmai és művészeti függetlensége
ne sérüljön.”
Mikor színvonalas egy alkotás? Ha a szakma maga ezt mondja? De mi a haszna az országnak
egy színvonalasnak mondott, de nem nézett alkotásból? Milyen szerepet tölt be a hazai
mozgóképszakma és hol, miben, a hangadó budapesti értelmiség és néhány fesztivál
beszédtémáján kívül? Mi az a nagyszabású szerep, ami megér egy törvényt és évente
sokmilliárdot?
A hazai filmgyártás illetve termékeinek felhasználása – filmenként átlagosan néhány tízezer
nézőóra - az ország adatháztartásában alig észlelhető, a domináns, milliárd nézőórás
adatfolyamoknak néhány ezrelékét sem teszi ki, az emberek sem belföldön, sem külföldön
nem nézik tömegesen ezeket a filmeket. Mennyiben segítették elő az elmúlt tíz évben Tarr
Béla és szakmatársai a magyarság boldogulását? A lényeg persze az önkifejezés, a forrás és a
forráselosztás függetlensége, az, hogy az államnak feladata a szakma fenntartása, bármit is
művelnek a szakma tagjai. Holywood közben úgy uralja a világ filmművészetét, bármi is
legyen az, hogy közben dollármilliárdos profitot termel.
Miért kellene – a törvény célja szerint - az alkotások számát növelni? Nem inkább a
filmalkotások (pozitív) hatását, a nézőszámot kellene? Miért lenne jobb, ha Magyarországon a
kiugróan sikeres politika következtében évente – mondjuk – száz film készülne, átlagosan
száz nézővel? Mit számít tízezer nézőóra az ország információmérlegében? Semmit.Mitől lesz
jobb az országnak, ha minden – olyan, amilyen – magyar filmet megnéz ezr néző? Milyen
kérdéseket oldanak meg ezek a filmek? Míg ha ugyanezt a pénzt például – ugyan szintén nem
a széles nyilvánosságnak dolgozó - jó szakértők foglalkoztatásra fordítja a magyar állam,
előnyökhöz juthatunk.

36
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82854.254801
Melyik és hány film volt az elmúlt tíz évben a támogatásokkal együtt is legalább nullszaldós?
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A hasonló szabályozások eredménye a sokmilliárdos deficit, a kongó nézőterek, és a
százmilliós támogatásokat elköltő művészek sértett ágálása, a külföldi céhtársak és a sajtó
fellázítása a nemzet érdekében fellépő kormány ellen.
A nemzetnek kárt okozó, szereptévesztésben élő kulturális ágazatok „önigazgatásának”
fenntartása a jelen körülmények között a tehetetlenség ereje és a nemzetközi felzúdulástól
való félelem által hajtott politika.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
Az Alaptörvény P) cikke szerint: „A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk
és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövõ
nemzedékek számára való megõrzése az állam és mindenki kötelessége.”
Digitális világunkban a nemzeti kulturális örökség fogalmát ki kell terjeszteni az emberek
nyelvi és más közléseire, mely évezredes nyelvi örökségünk. Mi lenne egyénibb és inkább a
magyar nemzet kultúrájának terméke, mint a nemzet nyelvi tevékenységének
eredményeképpen keletkező beszélgetés, levelezése? Ez a jelenkor öröksége a későbbi korok
számára. Jogtechnikailag nem látszik bonyolultnak a kulturális javak fogalmának kibővítése
az adatgyűjtemények, különösen a személyesadat-gyűjtemények felvételével a kulturális
javak közé. Ezzel elérhető, hogy a kulturális javak kivitelének engedélyhez kötése révén a
személyes-adat kivitel korlátok közé kerüljön. Az UNESCO-ban ez a javaslat alighanem
támogatásra találna.
Ennek az örökségnek a védelmére, hasznosítására teendő intézkedések a szerzői jog egyidejű
kiterjesztésével gazdasági eredménnyel is járhatnak. A megőrzésre leadott írásokból
közgyűjteményt lehetne létrehozni, melyet nyelvileg előfeldolgozott, anominizált formában a
nyelvi ipar, a véleménykutatók, a piackutatók, a közvélemény-alakítók és több más szakma is
hasznosíthatna.
AZ EMBEREK KÖZLÉSEI, ADATLÁBNYOMA, MINT A JELEN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE
Az emberi közlések nélkül a társadalom szétesne. Közölni szükséges: igényt, szükségletet,
szükségességet. A kevésbé globális társadalmakban az emberi közlések zöme családi,
nemzetségi, szomszédsági, települési szinten maradt. A tágabb földrajzi környezetre kiterjedő
közlések felülről lefelé érkeztek. Van azonban az ember társasság iránti, a másokkal való
megosztás illetve másokkal való megoszlás, empátia, történések megélése iránti vágyából
fakadó közlés.
Ha az emberi közlésvágyat az ország vezetői Pinker The Language Instinct c. könyve alapján
ellenállhatatlan természeti folyamatnak, az így keletkező erőforrást pedig természeti jellegű,
megújuló társadalmi erőforrásnak, mindaddig, ameddig az emberek közlési vágya,az internet
iránti kötelező bizalom propagandája hatására is, feltehetően még egy ideig megmarad. A
megújuló természeti erőforrásoknak pedig csak létfeltételeit kell biztosítani és kereteket
biztosítani kiaknázásuknak.
Az állam szempontjából az emberek információs lábnyoma, különösen a nyelvi, mely
társadalmi produktum, felfogható az ország kulturális örökségének is. Ebben az esetben az
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államnak a bányajáradék mintájára lehetne kezelni a nyelvi javak kiaknázását, koncessziókat
lehetne létesítenie.
AZ INFORMÁCIÓ-FELHASZNÁLÁS JOGA, A MŰVELŐDÉS
Az Alaptörvény szerint: „(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a mûvelõdéshez.
(2) Magyarország ezt a jogot a közmûvelõdés kiterjesztésével és általánossá tételével, az
ingyenes és kötelezõ alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhetõ középfokú,
valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatással, továbbá
az oktatásban részesülõk törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával
biztosítja”
A művelődés jogával jelenleg az állampolgár általában a hagyományos ágazati rendben
szerveződött kulturális intézmények segítségével élhet. Miután azonban ezek az ágazatok az
ország erényesedését jelenleg kevéssé mozdítják elő, a nemzet szempontjából jórészt
diszfunkcionálissá váltak, az intézményrendszert az IKT segítségével meg kell újítani, úgy,
hogy inkább szolgálja az egyes polgárok és a nemzet előrejutását, mint az ágazat
munkásainak sine cura megélhetését.
ERÉNYEK FELHALMOZÁSA AZ IFJÚSÁGBAN: KÖZOKTATÁS, KÖZNEVELÉS,
KÁDERPOLITIKA
Az Európai Unió nem ismeri fel, hogy az önmagát túlélt mai nyugati értékrendben, a
hagyományos erények feladásával működő társadalmak versenyképessége szükségképpen
lehanyatlik és bukásra vannak ítélve. A másságra, a toleranciára és az egyén korlátlan
szabadságára épülő társadalom – közel fair play esetén - hosszú távon nem versenyképes a
tisztességre, a munkaszeretetre, az együttműködésre és más hagyományos értékekre épülő
társadalommal szemben.
A magyar nemzet belső problémáit függetlenül az Uniótól, vagy akár azzal szemben, közép-,
és hosszú távon elsősorban a nemzet tagjainak Széchenyi és Eötvös nyomdokain haladó és
klebelsbergi szellemi és lelki erényesedésével lehet megkísérelni megoldani. Ugyanez nem
lenne ajánlatos nemzetközi színtéren.
Ezen belül a magyar nemzet – és Európa - fogyását közvetlenül a „gyermekvállalási kedv
ösztönzésével”, család-, és gyermekjóléti intézkedésekkel nem lehet megállítani, erre is csak
egy régi-új fajta szellemiség, a racionális értékek, erények az emberek közti térnyerésével
van remény.
A gazdaságot is nem elsősorban gazdasági intézkedésekkel (pl. munkahelyek teremtésével),
hanem társadalmi intézkedésekkel (pl. a kezdeményező-, és munkakedv felélesztésével38,
rövid termelési folyamatokkal és értékláncokkal, az együttműködés szellemének
felébresztésével) lehet felvirágoztatni egy erényes információs társadalom kialakításával.
A racionális erények előtérbe helyezése, fő értékkénti megjelenítése közös versenypályát
teremtve, szerencsés esetben a békés vetélkedés, a haladás mezejére terelheti az ország
szembenálló cigány és nem cigány közösségeit.

38

A második MNB hitelprogramra már – a kedvező feltételek ellenére – kevés jelentkező van
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A jelenlegi szórakozó információs társadalom helyett a tudatos, szándékos, gyarapodni akaró
és ezért tevékenykedő információs társadalom kialakulása kívánatos, és nem akármilyen,
hanem egy ilyen erényesedni kívánó információs társadalom infrastruktúráját kell felépíteni.
A nemzet kreatívitását, elsősorban nem infokommunikációs technológiával, hanem az
alkotó gondolkodás elismerésével, kívánatossá és kifizetődővé tételével, valamint, miután az
a pszichológia szerint életkorfüggő, a nemzet fiatalodásával vagy fiatalok a nemzet
szolgálatába állításával növelhetjük.
A NEMZET VEZETÉSÉRE, IRÁNYÍTÁSÁRA, KORMÁNYZÁSÁRA ALKALMAS
TUDÁSVAGYON ELŐÁLLÍTÁSA, SZEMÉLYEK NEVELÉS, FELSŐOKTATÁS,
KÁDERPOLITIKA
A magyar elit zöme újabb kori történelmünkben általában komprádor volt, a nemzeti
érdekeket képviselők többnyire ellenzéki szerepbe szorultak. Az állami oktatási
intézményekben meg kell kezdeni, nemzethű polgárok nevelését, a nemzeti elit
megerősítését.
Ilyen közoktatási, köznevelési alapokra építve kísérelhető meg egy olyan értelmiség
kialakítása és fenntartása, amelyet nem az jellemez, hogy céhes szabályaihoz ragaszkodva,
kormányon kívül kijáróiparával kiscsoportos érdekvédelmet folytat a kormánnyal szemben,
kormányon belül pedig pénzt osztogat.
ÚJ TÉNYEK FELTÁRÁSA: KUTATÁSPOLITIKA
A magyar kutatók jelentős része részfeladatot megoldó alvállalkozó valamilyen külföldi
vezetésű és érdekű kutatásban, miközben a magyar érdekeket szolgáló kutatások
finanszírozása nincs megoldva. A Magyar Tudományos Akadémia szenior állománya
összességében különböző okok folytán nem alkalmas a tudományos kutatások irányának
meghatározására, és irányítására. Alárendelt szerepet játszik a nyelvtechnológiára alkalmas
nyelvtudomány.
A MAGÁNNYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG
A 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól
A törvény csak az egyéni vagy társas vállalkozás keretében végzett magánnyomozói
tevékenységre terjed ki. Kérdés, hogy lehet-e, kell-e a nagy cégek adatelemzői, vagy
tényfeltáró újságírók, vagy magánszemélyek más velük kapcsolatban álló személyekre történő
tényfeltáró tevékenységét magánnyomozói tevékenységnek minősíteni? A személy-, és
vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységet védő szervezetek könnyen tevékenységét a
digitális társadalomban különös figyelemmel kellene kísérni és ellenőrizni. Ez az ágazat nagy
– például térfigyelő kameráival - mennyiségű személyes adatot hoz létre és tárol.
A SZÓRAKOZÁS, SZÓRAKOZTATÁS
A szórakozás funkciója az ember kognitív, adatháztartás modelljében a felejtés, a
megtisztulás, felszabadulás, megszabadulás az őt terhelő tényektől, érzelmek át-, és kiélése és
az ezzel járó megkönnyebbülés, ellazulás érzésének megszerzése. A számítógépek operációs
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rendszerének egyik fontos analóg tevékenysége a garbage collection. E funkciót látták el a
falusi, családi, baráti összejövetelek, majd a társadalmilag szervezett szférában a nem-digitális
kulturális ágazatok, Az IKT is számos eszközt szolgáltat e funkció ellátására, a médiát, a
szerencsejátékokat, a különféle digitális játékokat, újabban pedig a közösségi oldalak
szolgáltatásait, a természetes közösségek helyett virtuális közösségeket teremtve.
HIRDETÉS, HIRDETTETÉS, REKLÁM
Ezt a 2008. évi XLVIII. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól1 törvény szabályozza. A nagy hatalmú reklámipar természetesen önszabályozást
járt ki magának.
Az általános reklámtilalmakról és reklámkorlátozásokról szóló 7-13.§ léte arról
tanuskodik, hogy a jogalkotó ismeri és elismeri, hogy adatok, információ lehet
szankcionálandó mértékben káros is a társadalomra és ennek különös eseteit definiálja39.
E különös esetek a törvény szerint jórészt fiatalkorúakra vonatkoznak, abból a téves
feltételezésből, hogy a felnőttek már nem befolyásolhatók. A felnőttekre vonatkozó
raklámtilalmak a társadalom számára vagy és/vagy az egyén számára önvszélyt jelentő
tevékenységek propagálására vonatkoznak. Törvénynek kellene kedvezményeznie a
pozitív tartalmú közléseket.
Ugyanakkor egyes adatok, információk társadalmilag káros voltának felismerését e
törvény csupán a reklám körében fogalmazza meg. Az információháztartás a nemzet
érdekében való működéséhez elengedhetetlen, hogy a jogalkotó általában is felismerje és
elismerje a nagy mértékben káros információ, adatok osztályát és valamennyi
szabályozásban érvényesítsen szankciókat ez ellen.
A reklámtörvény kevéssé hangsúlyozza, hogy a reklám-állításoknak igaznak kellene
lenniük.
Számos apróbb észrevételt lehetne tenni, például, ha a reklámküldemény címzettjét40 tilalmi
listára veszik akkor nem törlik, ha törlik, akkor kaphat ajánlatot. Aztán a tilalmi listát is lehet
elemezni, vele piackutatni. Az „egyszerre legalább 500 címzett” könnyen kijátszható.41
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Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető
magatartásra ösztönöz, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz., amely a
gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, amely alkalmas a
gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására,
különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az
erőszakos módon megoldott konfliktus, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a
szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be, amelyet gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolában folytatnak, amely a nemiséget súlyosan
szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol
(pornográfreklám), a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának
további korlátozásait külön törvény állapítja meg. olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális
ingerkeltésre irányul, jó hírnevet sért, nem tárgyilagos összehasoblítást tartalmaz fegyver, lőszer, robbanóanyag
és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb,
továbbá az állatviadal reklámja, amely olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása
jogszabályba ütközik, amely tudatosan nem észlelhető reklám, amely megtéveszt, meghatáérozott esetek
kivételével alkohol-, és dohányterméket reklámoz.
40
(2)5 Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a
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AZ ELEKTRONIKUS HIRDETÉS
Az elektronikus hirdetést a 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.
Jelenleg a nagy hatalmi központok nemcsak a tulajdonosokon, hanem a hirdetéseken
keresztül is képesek keresztfinanszírozzák a médiaszolgáltatókat. Ez az az egyik eljárás,
amellyel kezükben tartják az ország közvéleményét és hosszú távon meghatározzák az
emberek életmódját, értékeit és ezzel az ország sorsát.
A hagyományos keresztfinanszírozás során az elektronikus hirdetők megvásárolják a hirdetést
közzétevő elektronikus hírközlő szerv, t.i. a műsorszolgáltató műsoridejét vagy támogatják
valamelyik műsorát. Ennek ára azonban úgy van megállapítva, hogy műsorszolgáltató
nyereséges vállalkozásként tud működni, s közben a hirdető megrendelésének elvesztésétől
tartva,a hirdető befolyása alatt szerkeszti műsorát, akkor is, ha a hirdető tulajdonosai között
nem szerepel.
Sokkal veszélyesebb azonban midőn az internetes tartalomszolgáltatók vagy más szolgáltatók:
keresőművek, levélszolgáltatók (a tv. nyakakitekert és félrevezető európai terminológiájával
élve „információs társadalommal összefüggő szolgáltatók”) szolgáltatásait finanszírozzák
meg álhirdetésekkel, hogy hozzájussanak az e szolgáltatók által szolgáltatásaik során
felgyűjtött adatokhoz. A google, a yahoo, a microsoft és más nagy szolgáltatók portáljain lévő
hirdetéseit, bannereit olvasva lehetetlen nem arra gondolni, hogy e hirdettetők/hirdetők42 nem
igazán akarnak nekem, a magyar látogatónak eladni semmit.43

nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő
kifejezését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott
módon a továbbiakban nem közölhető.
41
(9)8 E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot
tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem
módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem
nevesített postai küldemény
42
14. §62(1) E törvény alkalmazásában elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével -elektronikus hírközlés útján közölt:
a) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy
b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.
(2) Elektronikus hirdetésnek minősül az olyan közlés is, amelynek célja kizárólag a Grt. 6. §-ának (1)
bekezdésben előírt hozzájárulás kérése.
(3) Önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek
a) vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez közvetlen hozzáférést lehetővé tevő
információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus levelezési cím,
b) vállalkozás, szervezet vagy személy árujára vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettől
vagy személytől független közlés, különösen abban az esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül
történik.
(4) E törvény alkalmazásában
a) Elektronikus hirdető: akinek érdekében az elektronikus hirdetést közzéteszik, illetve aki a saját érdekében
az elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli;
b) Elektronikus hirdetési szolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében az elektronikus hirdetést
elkészíti, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt;
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A külföldi elektronikus hirdetésekkel kapcsolatban a nemzetközi egyezmények hazai
becikkelyezése miatt a Kormánynak kevés lehetősége van. A magyarországi nagy
c) Elektronikus hirdetés közzétevője: aki az elektronikus hirdetés közzétételére alkalmas eszközökkel
rendelkezik és ezek segítségével az elektronikus hirdetést megismerhetővé teszi;
d) Elektronikus hirdetés közzététele: az elektronikus hirdetés megismerhetővé tétele, akár nagyobb
nyilvánosság, akár egyedi címzett számára.
(5) A Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott elektronikus hirdetésre és a (2) bekezdés szerinti közlésekre.
(6) A Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezések megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési
szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője egyaránt felel. Az ilyen jogsértéssel okozott kárért az
elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője
egyetemlegesen felel.
14/A. §63(1) Az elektronikus hirdetéshez kapcsolódóan egyértelmű tájékoztatást kell adni:
a) az elektronikus hirdetés e jellegéről, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára;
b) az elektronikus hirdető, illetve elektronikus hirdetés elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni
kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik
az igénybe vevő számára;
c) az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék - ilyen jellegéről,
igénybevételének feltételeiről;
d) az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték ilyen jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről.
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben az ajánlott előny igénybevétele, illetve a
játékban való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési
szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője egyaránt felel. Az (1) bekezdés c) és d) pontjának és (2)
bekezdésének megsértéséért az elektronikus hirdető felel.
14/B. §64(1)65 Az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából a
közvetítő szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére
köteles a Hatóság rendelkezésére bocsátani a következő adatokat, ha azok a közvetítő szolgáltató
rendelkezésére állnak:
a) a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés küldőjének vagy közzétevőjének elektronikus hírközlési
azonosítóját, és
b) a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azonosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevő
nevét és lakcímét.
(2) A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerős lezárását
követő 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági felülvizsgálat jogerős lezárásáig
jogosult kezelni, kizárólag az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása
céljából.
(3) Ha a közvetítő szolgáltató nem tesz eleget az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének, az elektronikus
hirdetővel, az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt felel a
Grt. 6. §-ában meghatározott kötelezettségek megsértéséért. Az ilyen jogsértéssel okozott kárért a közvetítő
szolgáltató az elektronikus hirdetővel, az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés
közzétevőjével egyetemlegesen felel.
14/C. §66(1) A szabályozott szakmát információs társadalmi szolgáltatás nyújtása útján gyakorló személy
mint elektronikus hirdető érdekében végzett elektronikus hirdetési tevékenységre vonatkozóan a szabályozott
szakma gyakorlására irányadó szabályok, így különösen a szakmai érdekképviseleti szervek, kamarák által a
saját tagjaikra vonatkozóan megállapított magatartási szabályok - az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
sérelme nélkül - szigorúbb, illetve részletesebb követelményeket határozhatnak meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a szabályozott szakma gyakorlására irányadó további szabályok
különösen a szakma függetlenségének, méltóságának, tiszteletének, valamint a szakmai szolgáltatást igénybe
vevő és a szakmát gyakorló más személyekkel szemben tanúsított magatartás tisztességességének
biztosítására, a szakmai titoktartás védelmére alkothatók.
43
A yahoo-n hosszú időn keresztül ajánlották az USA zöldkártya programját, ingatlanokat, befektetéseket,
nyugdíjba vonulási lehetőséget, ha már 500K feletti portfólióm van, stb. Bár most, írásom közben megnyitva a
Teach.org hirdetését azt találom, hogy csatlakozzak hozzájuk, mert „Teaching demands exceptional talent. Are
you ready up for the challenge? Exceptional people gravitate toward big challenges – and there are few
challenges greater than reinventing American education.” Lehet, hogy mégis csak néha céloznak is? Lehet, hogy
ezta hirdetést a Google, a StateFarm, és aDepartment of Education, mint hirdetők, már a profilom alapján nekem
címezték?
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médiaszolgáltatók tevékenysége azonban többféle módon is befolyásolható az ország
érdekében, hogy hozzájáruljanak az ország népességének erényesedéséhez, a média
túlfogyasztás csökkentéséhez.
A lábjegyzetben idézett törvényhez számos kisebb észrevételt lehetne fűzni. Az alkalmazott
terminológia alapján a különböző kooperatív hirdetések minősítése nem mindig oldható meg
egyszerűen.
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A MÉDIA URALMA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
2. ábra. A média főbb adatfolyamai

Az ország információháztartásának mennyiségileg döntő részét a médiaszolgáltatások az
ábrán látható és a háztartásban az év folyamán mozgó adatok becslés szerint 70%át kitevő
adatfolyamai képezik. Ezeket a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény szabályozza 44. A törvény 2.§ szerint hatálya kiterjed minden
médiaszolgáltatóra, amely részben vagy egészen Magyarország területén telepített, vagy
Magyarország területére irányuló elektronikus hírközlő berendezéssel végez műsorterjesztést.
Kiterjed a közvetítő szolgáltatóra is, valamint a felhasználóra és fogyasztóra. Alapfogalmai a
nemzetközi egyezményekben is rögzített fogalmak.45

44

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000185.TV
47. Műsorszám: hangok, illetőleg hangos vagy néma mozgóképek, állóképek sorozata, mely egy
médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, és amelynek
formája és tartalma a rádiós vagy televíziós médiaszolgáltatáséhoz hasonlítható. 44. Műsor: rádiós, illetve
audiovizuális műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan, folyamatosan közzétett sorozata.
42. Médiatartalom: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom.
41. Médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, aki vagy amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának
megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása
és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez
szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében.
31. Közszolgálati médiaszolgáltatás: a közszolgálati médiaszolgáltatók által nyújtott médiaszolgáltatás.
32. Közszolgálati médiaszolgáltató: kizárólag - a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak megvalósítására - e
törvény 84. § (1) bekezdésében nevesített médiaszolgáltató, valamint a 84. § (1) bekezdésben nevesített
közszolgálati médiaszolgáltató által létrehozott médiaszolgáltató, illetve a 84. § (1) bekezdésben nevesített
közszolgálati médiaszolgáltató befolyásoló részesedése alatt álló gazdálkodó szervezet által létrehozott
médiaszolgáltató.
40.Médiaszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott,
önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett
gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja
műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.
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A 10. § szerint „Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az
országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet
tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a
hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.”

35. Lekérhető médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított
műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve
hallgathatja meg a műsorszámokat.
36. Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő
egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
67. Tematikus médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amely lineáris médiaszolgáltatás esetében a napi
műsoridő, lekérhető médiaszolgáltatás esetében a közzétett műsorszámok összesített időtartamának nyolcvan
százalékában egymáshoz hasonló tematikájú műsorszámokat tesz közzé, mint például a hír- és politikai
tájékoztató műsorszámok, a kiskorúaknak szóló műsorszámok, a sportműsorszámok, a zenei műsorszámok,
ismeretterjesztő műsorszámok, valamely életmódot bemutató műsorszámok.
58. Rádiós médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amely hangok sorozatából álló műsorszámokat
mutat be.
57. Programcsomag: a műsorterjesztő által az előfizető számára egy csoportban kínált vagy nyújtott
médiaszolgáltatások.
43. Médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója.
30. Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató,
amely
a) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz
hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás),
b) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más
igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja
(gyorsítótárolás),
c) az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás),
d) információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára
(keresőszolgáltatás).
10. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
vagy egyéb szervezet, aki vagy amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat vagy
médiaszolgáltatásokat.
50. Műsorterjesztés: bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás,
amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a
médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott
átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal
végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a
médiaszolgáltatás Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a
szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon
megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az
előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj
ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer
segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek.
51. Műsorterjesztő: a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó, ideértve a digitális műsorszóró hálózat
üzemeltetőjét is, ha a műsorterjesztést saját maga végzi. Amennyiben az átviteli hálózatot nem a
műsorterjesztő üzemelteti, az előfizetőnek, vagy felhasználónak nyújtott szolgáltatás feltételeit meghatározó,
illetve az előfizetővel szerződést kötő szolgáltató minősül műsorterjesztőnek.
49. Műsorszórás: olyan műsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális rádiós, illetve audiovizuális
médiaszolgáltatásokat a földfelszínen telepített - az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt frekvenciák
kivételével - rádiófrekvenciát használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő átviteli rendszerrel
továbbítják az előfizetőhöz, vagy felhasználóhoz. Műsorszórásnak minősül a digitális műsorszóró hálózat
vagy műsorszóró adó segítségével végzett műsorterjesztés is.
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A médiarendszer egésze azonban nem érhető tetten és nem vonható felelősségre. Így a
médiahatóság lenne felelős érte, ami azonban a közlés szabadságával ellentétes. Ez a
szabályozás bár eurokonform, aligha operacionalizálható. Nem ejtenek szót a tematizálásról,
a tény és vélemény különbségéről.
„13.§ A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a
közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország
polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott
kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban
kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és
a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.”
Annak érdekében, hogy a médiaszolgáltatók eleget tegyenek a 10. és 13.§ előírásának,
jogszabályban tételesen meg kell kellene adni, mely eseményeknek van legalább hír értéke,
mi az, amire feltétlenül ki kell térni: pl. minden új törvényre, a mindenkori miniszterelnök
sajtótájékoztatójára, a KSH sajtótájékoztatójára stb..
KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG A TÁRGYILAGOSSÁGON, TÉNYSZERŰSÉGEN ÉS NEMZETI
ÉRDEKEN BELÜL
Kiegyensúlyozottság helyett tényszerű, a nemzet szemszögéből való értékelést kellene
előírni, valamint az igazmondás és a teljes igazság elmondásának kötelezettségét
megteremteni, kezdetben legalább néhány műsorszolgáltatásban.
„11.§26Magyarországon közszolgálati médiaszolgáltatás működik a nemzeti önazonosság és
az európai identitás, a nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megőrzése és
megerősítése, a magyar és a nemzetiségi nyelvek és kultúra ápolása, gazdagítása, az
állampolgárok tájékozódási és kulturális igényeinek kielégítése céljából.”
A tájékozódási igényt a kereskedelmi adóknak is ki kellene szolgálniuk. Mi a különbség? A
közszolgálatnak a vélemények helyett a tényekre kellene összpontosítania és a nemzeti
érdekek, a nemzeti érdekek által meghatározott szemszögeket, látásmódokat kellene
bemutatnia elsősorban véleményként.
A KISEBBSÉGEK KIREKESZTÉSE
A médiatörvény tiltja a kisebbségek kirekesztését.46 Az első kérdés: honnan és milyen módon
kirekeszteni? Hiszen a kisebbség bizony lehet például a bűnözői vagy hivatásos bűnözői
közösség, a munkakerülők, az iszákosok, a drogosok közössége stb. Nem szabad ezek
nézeteivel, életfilozófiájával szemben fellépni?
VANNAK KÁROS ADATOK IS?
A törvény további tilalmakat is előír.47 Ez a két paragrafus két esete a káros információnak.
Az adatok önmagukban, ameddig hordozójukon lapulnak, se nem hasznosak, se nem károsak.
Közlésük hatása, más által történő felhasználásuk azonban járhat káros következményekkel. A
46

17.§ (2) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más
kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség kirekesztésére.
47
20.§ (6) (6) A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a
biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
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törvénynek általában tiltania kellene a káros hatású információk közlését, és példaként
megemlíthetné ezeket és másokat. A médiatörvénynek néhány káros hatás kiemelésén túl ki
kellene térnie a közlő általános polgári jog szerinti felelősségére is a hallgatókkal, nézőkkel
vagy azok képviseletében az állammal szemben is, különös tekintettel arra, hogy
a/ A média a kultúra mezét felöltve, többek között az UNESCO szárnyai alatt nőtt meg.
Kialakulása éveiben valóban missziós szerepet tölthetett be, ez azonban rég elmúlt.
b/ Másodsorban a tömegkommunikáció által szolgáltatott információ, az adatok az élet
komplexitásához képest számos alkalommal sekélyesek, alkalmatlanok arra, hogy a
fogyasztók felkészüljenek a valós élethelyzetekre. Az újságíróképzés jelenleg alkalmatlan
alapos és mély ismereteket feltáró, azokat közlő és a fogyasztókat ilyenekre törekvő
személyiségekké munkatársak képzésére, nem is ezt tartják feladatuknak. A
tömegkommunikáción felnövekvő emberek életüket is e tanult mintákat reprodukálva élik
meg és tartalmuk/ témáik is jórészt irreleváns, kiszorítják a hasznos tartalmakat a
közbeszédből, a közgondolkodásból, miközben a saját megmaradásuk szempontjából alapvető
adatokkal, tényekkel sincs tisztában. Celebekkel ámítják48, kvízinformációt tanítanak és
sugallják annak értékes voltát, ahelyett, hogy arra mozgósítanák, hogy művelje kertjeit.
c/ Harmadsorban olyan erkölcsi értékrendet közvetít, amely nem szolgálja az emberi
minőséget, azt, hogy a nemzet egyáltalán érzékelje, mi az, és hogy minden ereje
megfeszítésével arra kellene törekednie.
d/ Negyedrészt a hazai viszonyokra, problémákra nézve jórészt irreleváns médiatartalom
jelentős része külföldről érkezik, ami minden évben súlyosan terheli a fizetési mérleget. A
szervezett (elsősorban USA-beli) médiagyártók, médiaforgalmazók és magyarországi
leányvállalkozásaik jelenleg uralják nem csupán a mozi-, és TV-film piacot, és a
kölcsönzőket, a szinkronizáló és feliratozó ipart, hanem a „kulturális élet” kapcsolódó
részét, a közvéleményt és a közbeszédet is. A Magyarországon évente elkészíthető néhány
professzionális film messze nem fedi le a keresletet, még akkor sem, ha valóban tömegesen
felhasznált filmeket és nem belterjes, a nemzetközi szakmának és egymásnak szóló
„művészfilmeket” készítenének.
A nem szervezett „amatőr” gyártók többsége megelégszik azzal, hogy művét egyáltalán
látják és nincsenek gazdasági ambícióik. Ugyanakkor a nem szervezett gyártók óriási erejét
mutatja a YouTube és hasonló file megosztók forgalma. Az, hogy a világhálón elhelyezett
tartalmak mikor minősülnek médiaszolgáltatás tartalmának, az elhelyező pedig
tartalomszolgáltatónak fontos kérdés a szabadságjogok, a szervezett szférában működő
médiával szembeni konkurencia, egészséges verseny támasztása szempontjából.
e/ Ötödrészt a politikailag korrektség elvárásával, vélemény-terrorjával tabukat definiál és
ezzel a szabad vélemény-nyilvánításnak maga válik legfőbb akadályává.
f/ A lineáris műsorszolgáltató média olyan szolgáltatást nyújt, melyhez a szolgáltatás teljes
ideje alatt szükség van a felhasználó fizikai jelenlétére. A keresztfinanszírozott média,
melynek jövedelmei, léte függ attól, hogy mennyi ideig nézik/hallgatják, azzal, hogy
legfontosabb célja a néző/hallgató minden áron a készülékhez való kötése, különösen
hatalmas kárt okoz.
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A negatív hatású celebek, visszaeső börtöntöltelékek, mint a whyskis futtatását meg kellene tiltani.
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g/ A média azért képes prosperálni, mert bár szolgáltatásához, annak részeként lefoglalja
a nézőt/hallgatót, ezzel az ország népessége éber időalapjának csaknem harmadát leköti, a
háztartások jövedelemtermelő potenciáljának több mint kétharmadát elvonja. Ugyanakkor
ennek értékét senkinek nem téríti meg. A fogyasztók – miközben fogyasztanak, a
fogyasztott tartalommal vannak elfoglalva, nem veszik észre, hogy őket fogyasztják. Nem
veszik észre amint és amit veszítenek, sokkal többet, mint amit nyernek. Ezt igazán nem
nehéz belátni: egy csatorna egész havi díja 600 órás havi műsoridővel néhány száz, vagy
néhány ezer forint, míg Magyarországon ma a legalacsonyabb órabér is ennek tízszerese.
Mindehhez a fogyasztó veszi a készüléket.
h/ A nemzetgazdasági számlákban a tömegkommunikációs szolgáltatás költségeként
kellene elszámolni a nézők/hallgatók idejét, hiszen a szolgáltatás létrejöttéhez arra is
szükség van. Az államnak kellene elvonnia adók formájában ezt a jogalap nélküli
gazdagodást a nemzeti közösség nevében és visszajutatni az embereknek.
i/ Maga a szolgáltatás, a szolgáltatás fogyasztásának folyamata, az ország amúgy is
öregedő népességét nemcsak passzivitásban tartja, hanem a műsorfogyasztás idején túl is
passzív életmódra szoktatja, miközben megmaradásához, felemelkedéséhez dinamikus
racionális tevékenységre lenne szükség.
A média uralmát pusztán hagyott, ugaron maradt vagy már beerdősödött szántóföldek,
elhanyagolt, vagy csak füvesített kiskertek és gyümölcsösök, üres istállók, gondozatlan
nagyvárosi környezet, meg nem alakult kisvállalkozások, hiányzó mesteremberek, műhelyek
és kisszolgáltatók, elfeledett mesterségek, egyszemélyes háztartások, kezdeményező-, és
vállalkozóképességüket és kedvüket vesztett elhízott, erőkifejtésre képtelen emberek,
széthullott családi és települési közösségek, s a közgondolkodás a média által meghatározottá
válása követi. Ma a társadalom emberi erőforrásai, anyagi, termelési és közösségi kultúrája
rovására élősdiként létezik, terjeszkedik és azok erőforrásait elszívva diktál. Ha annak a
hatalmas veszteségnek csak egy részét, amelyet évről évre látens módon okoz, meg kellene
fizetnie, soha nem lenne képes működni.
AZ ORSZÁG ADATHÁZTARTÁSÁNAK EGÉSZÉT NEM SZABAD MÉDIAKÉNT
SZABÁLYOZNI
A legutóbbi átszervezés nyomán a NMHH Magyarországon a Kormánytól is független
hatósággá vált, mely nemcsak a műsorszolgáltatásért, hanem a távközlési tevékenységekért
is felel, beleértve a személyes közléseket lebonyolító távbeszélő szolgáltatásokat és az
internetet is. Ugyanakkor a média az ország adatháztartásának csak egy része, az adatok
nagy része nem piaci körülmények között, piacokon mozog.
AZ ÉLŐSDI, A NEMZET SZEMPONTJÁBÓL KÁROS MÉDIÁT VISSZA KELL SZORÍTANI
A kormány szintjén a média terén nem a korosztályos tartalmak jelölése a fő kérdés, hanem
az, hogy valamennyi korosztály számára olyan műsorok kerüljenek forgalomba és még
inkább felhasználásra, amelyek segítik előrejutásukat, a magyar társadalom egy, az ország
népessége érdekeit szolgáló és a Kormány által vízionált együttműködő, dinamikus és erényes
társadalom irányába történő alakulását.
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Ezért előtérbe kerül a hatáselemzés, a műsorstruktúra, végső soron a szolgáltatói struktúra és
annak szabályozása, ami viszont szükségessé teszi a „Who owns the media” és a
keresztfinanszírozás kérdésének felvetését. Vagy például a kormánynak ügyelnie kell a
népesség nyelvi készségeinek fejlesztésére vagy megőrzésére (kvóták a magyar nyelvű
műsorokra).
A Kormánynak meg kell kísérelnie, hogy kitartó munkájával ezt az élősdi médiát – legyen
az kereskedelmi vagy közszolgálati – visszaszorítsa s egyedül éppen ettől változhat meg,
válhat – évtizedes távlatban - a magyarországi szórakozó, életidejének nagy részében
értéket nem teremtő, mai nyugati jellegű, süllyedő információs társadalom erényes, többek
között munkaszerető, és ezért sikeres, eredményes, emelkedő információs társadalommá.
Az élősdi média számos olyan eszközzel szorítható vissza, amelyek mindegyike a
társadalom információháztartásának, az adatfolyamoknak és az azokat kísérő gazdaságiérték
folyamoknak az elemzésén alapul, egyet a 3. ábra szemléltet. A létrehozandó
információstatisztika ilyen elemzéshez is szolgáltathat adatokat.
3. ábra. Néhány, a médiával kapcsolatos jelentős ágazatközi adatfolyam (piros) és ezeket
kísérő értékfolyam (kék). Lakattal jelölve az egyik, a Kormány által is felvetett szabályozási
lehetőség, a média által szolgáltatott adatfolyamokat egyébként nem fogyasztó, de azokért
fizető, árukat eltérítő hirdettetőktől iduló pénzfolyam adóztatása. Forrás: Dienes I. 2003.49

Az egy-pont – sok-pont műsorszétosztás több okból is teret fog engedni a sok-pont – kevéspont rendszereknek. Egyrészt az adatmonstrumok képesek lesznek egyidejűleg sok ezer
csatorna VoD elérését biztosítani. Másrészt például a szemsugaras vezérlésű eszközökkel,
például a Google szemüvegével, vagy skalpokkal, implantátumokkal megvalósítható a
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Előadás a Neumann Társaság jubileumi kongresszusán, 2003-ban: http://infostat.hu .
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csatornák kapcsolása. A Való Világ tipusú műsorok, a Facebook, a chatszobák sikere a
sávszélesség növekedésével évtizedes távlatban előrevetítheti igen sok, Skype-jellegű,
szerkesztetlen, valóvilág jellegű munka-, és szabadidős csatorna, szerkesztetlen hálózatok
megjelenését.
A felhő számítástechnika néhány éven belül lehetőséget ad mindenféle tartalom a
korábbiaknál sokkal gazdaságosabb elosztására. Miután az otthoni (saját, családi)
audiovizuális szolgáltatásnak alacsonyabbak költségei, jóval nagyobb a piac és nincs szükség
olyan infrastruktúra fenntartására sem, mint a filmszinházak, vagy a TV csatornák, várható,
hogy ebben az új technológia által lehetővé tett szegmensben is maximalizálni igyekeznek
profitjukat, és ezt a piacot is igyekeznek szabályozni, a filmpiachoz hasonlóan. Kérdés, hogy
az államnak milyen szerepet kell felvállalnia a médiaszolgáltatás várható technológiai váltása,
a szervezett médiagyértók csaknem minden termékének pay per view felhasználása lehetővé
válása közben.
A törvény számos pontja lehetne tárgya elemzésnek, kritikai észrevételeknek.50 Csupán
példaképpen említem meg, hogy a Kormány keleti nyitása összhangban állna az európai
50

2. Átviteli rendszer: a televízió vagy rádió műsorjeleknek az analóg vagy digitális műsorterjesztését
szolgáló műszaki eljárások, elektronikus hírközlési és más eszközök rendszere, amely a műsorterjesztés
alkalmazott átviteli közegéhez - így különösen a levegőhöz és rádiófrekvenciához, vákuumhoz, koaxiális
vezetékhez, sodrott érpárú vezetékhez, üvegszálas vezetékhez - kapcsolódik.
4.307 Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét
tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló
közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre.
5. Dokumentumfilm: olyan nem fikciós filmalkotás, amelynek célja a valóság dokumentálása.
Dokumentumfilmnek számít például a természet-, ismeretterjesztő és oktatófilm, a történelmi
dokumentumfilm, a portréfilm és a riportfilm.
9.308 Európai mű:
a) azon mű, amely magyar,
b) azon mű, amely valamely Európai Uniós tagállamból származik,
c) azon mű, amely az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló,
Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezmény részes felének számító európai államból származik,
d) azon mű, amely valamely Európai Uniós tagállam és valamely Európai Unión kívüli állam
műsorkészítőinek együttműködése által jött létre, feltéve, hogy a tagállamból származó társproducerek
biztosítják a gyártási összköltség többségét, és hogy a gyártást nem a tagállamokon kívül letelepedett egy
vagy több producer ellenőrzi, vagy
e) azon mű, amely az Európai Unió és harmadik országok között az audiovizuális ágazatra vonatkozóan
létrejött megállapodás keretében, koprodukcióban készült el, és amely megfelel a vonatkozó megállapodások
feltételeinek.
A b)-c) pontban említett művek olyan művek, amelyek e pontokban meghatározott egy vagy több
államban lakóhellyel rendelkező szerzőkkel és munkatársak közreműködésével készültek, feltéve, hogy a mű
megfelel a következő három feltétel egyikének:
1. az említett államok közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy több producer alkotása,
2. gyártását az említett államok közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy több producer felügyeli,
és ténylegesen ellenőrzi,
3. az összes koprodukciós költséghez túlnyomó részben az említett államok társproducerei járultak hozzá,
és a koprodukciót nem az említett államokon kívül letelepedett egy vagy több producer ellenőrzi.
A c) és az e) pontban meghatározott művek abban az esetben tekinthetők európai műnek, ha az érintett,
Európai Unión kívüli államban a tagállamokból származó művekre nem vonatkoznak megkülönböztető
intézkedések.
11. Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ide nem értve többek között a hír- és
politikai tájékoztató műsorszámot, az aktuális- és szolgáltató magazin műsorszámot, a sportműsorszámot
vagy egyéb esemény közvetítését tartalmazó műsorszámot, a játék- és vetélkedő műsorszámot és a
kereskedelmi közleményeket. Filmalkotás különösen a játékfilm, a televíziós film, a televíziós filmsorozat,
az animációs film és a dokumentumfilm.
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mellett a keleti életről szóló ismeretek közzétételével, a műsorcserével ezekkel az
államokkal. A keleti térséggel kapcsolatban bámulatos tudatlanság érzékelhető, míg a
médiapolitika miatt például a másodrendű amerikai filmek rendezőit, szereplőit,
megjelenésének idejét is illik ismerni.
A műsorszám nem feltétlenül mű is.
A közvetítő szolgáltatók is adatot állítanak elő, a közvetítés a hálózat bementén
felhasznált adat egy másolati példányának előállítása a kimeneten. Az internet-szolgáltatók
a műsorelosztást és szétosztást végző szolgáltatók is közvetítő szolgáltatók.
Miközben a vételkörzet a műsorszórás alapegysége és alapfogalma, a törvény nem írja
elő annak nagyságának meghatározását51 és állandó alkalmazását a piacelemzésekben. A
hatóság nem alkalmaz egységes adatbázist a településeken élő háztartások vagy
vevőkészülékek számára vonatkozóan.
A hatóság honlapján nem érhetők el a bejelentés-köteles kiadványok és ezek adatai. 52
16. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv: a katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő,
államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szerv.
17. Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi
közélet aktuális eseményeivel - ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket foglalkozó műsorszám.
18. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben ekként meghatározott szolgáltatás.
19. Játék: az a műsorszám, amelyben a közönség tagjai vagy a játékban résztvevők meghatározott
szabályok szerint kérdésekre válaszolnak vagy feladatokat oldanak meg, rendszerint abból a célból, hogy a
médiaszolgáltató vagy harmadik személy által felajánlott nyereményt elnyerjék. Nem minősül játéknak a
tehetségkutató-műsorszám, valamint a televíziós vásárlásnak vagy televíziós vásárlási műsorablaknak
minősülő telefonos vagy más interaktív játék.
20. Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának,
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy
hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy
szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást
nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a
termékmegjelenítés.
21.309 Képújság: lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan műsorszám, amely
elsősorban szöveges információközlésre szolgál, illetőleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy
számítógépes grafikát is tartalmazhat.
22. Kiadvány:
12. Független műsorkészítő: olyan műsorkészítő vállalkozás, amelyben az érintett médiaszolgáltatónak,
illetve a médiaszolgáltatóban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak nincs közvetett vagy
közvetlen tulajdoni részesedése, illetőleg amellyel a médiaszolgáltató vezetőjének, vezető állású
alkalmazottjának, valamint ezek közeli hozzátartozóinak nincs munkavégzésre irányuló jogviszonya vagy
tulajdoni érdekeltsége.
13. Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy
lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem
egyidejű szolgáltatására.
14. Hálózatos médiaszolgáltató: az a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, amelynek
műsora vagy műsorszáma hálózatos médiaszolgáltatásban terjesztésre kerül.
15. Helyi médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb
százezer lakos vagy egy városon belül legfeljebb ötszázezer lakos él.
51
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a) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és
letölthető könyv;
b) sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány;
c) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap;
nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár;
nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány)
ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott
papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;
d) film-, video-, televízióműsor-készítés termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon,
videokazettán, -lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó);
e) hangfelvétel (nyilvános közlésre szánt, műsoros hangszalag, hanglemez, letölthető hangtartalom);
f) zenemű (nyomtatott zenemű, zenemű elektronikus formában, letölthető zenemű)
23. Kiegészítő médiaszolgáltatás: tartalomszolgáltatást is magában foglaló mindazon szolgáltatás, amelyet
műsorterjesztő rendszeren továbbítanak, és amely nem minősül sem médiaszolgáltatásnak, sem elektronikus
hírközlési szolgáltatásnak. Kiegészítő médiaszolgáltatás például az elektronikus műsorkalauz.
24. Kisközösségi médiaszolgáltatás: sztereó vétel esetén legfeljebb az adóállomástól számított egy
kilométer sugarú körnek megfelelő földrajzi területre kiterjedő vételkörzetben működő helyi lineáris rádiós
közösségi médiaszolgáltatás.
25. Körzeti médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzete meghaladja a helyi
médiaszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb, mint a fele él.
26. Közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
27. Közérdekű közlemény: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati
feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől származó tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű
információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai
reklámnak.
28.310 Közönségarány: egy adott időszakban a vizsgált lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás
műsorszámainak nézésére, illetve lineáris rádiós médiaszolgáltatás műsorszámainak hallgatására fordított
összes időtartam százalékosan kifejezett aránya valamennyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás
nézésére, illetve valamennyi lineáris rádiós médiaszolgáltatás hallgatására fordított összes időtartamhoz
viszonyítva. A közönségarány meghatározásánál a lineáris audiovizuális, és a lineáris rádiós
médiaszolgáltatás piacát Magyarország területén, külön-külön kell vizsgálni.
29. Közvetett tulajdon: a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetve szavazatokkal rendelkező másik
vállalkozás (a továbbiakban: köztes vállalkozás) tulajdonosait megillető tulajdoni, illetve szavazati jog. Ha a
tulajdoni arány és a szavazati arány eltér, a nagyobb arányt kell figyelembe venni. A közvetett tulajdon
arányának megállapításához a köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni vagy szavazati hányadot meg kell
szorozni a köztes vállalkozásnak az eredeti vállalkozásban fennálló tulajdoni vagy szavazati hányadával. Ha
a köztes vállalkozásban a vállalkozásnak többségi tulajdona van, ezt egy egészként kell figyelembe venni.
Természetes személyek esetében a közeli hozzátartozók által birtokolt, illetve gyakorolt tulajdoni vagy
szavazati hányadokat egybe kell számítani.
51a.318 Műsorterjesztő átviteli platform: azonos technológiájú jelátvitelt biztosító, jellemzően analóg vagy
digitális átviteli rendszer.
46. Műsoridő: a médiaszolgáltatásban - valamely meghatározott időszak folyamán - folyamatosan
közzétett műsorszámok együttes időtartama.
71. Vételkörzet:
a) műsorszórás és műholdas műsorterjesztés révén végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető
médiaszolgáltatás esetében azon a földrajzilag meghatározható területen élő lakosság száma, amelyen a
műsor közzétételét megvalósító műsorszóró szolgáltatás hasznos jeleinek szintje és az interferenciavédelem
számított mértéke eléri a Nemzetközi Távközlési Egyesület érvényes ajánlásaiban meghatározott minimális
értéket,
b) más műsorterjesztő átviteli rendszerrel végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető
médiaszolgáltatás esetében az átviteli rendszerhez csatlakoztatott háztartások száma és a Központi
Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata, vagy
c) előfizetői díj fizetése ellenében hozzáférhető médiaszolgáltatások esetében az adott médiaszolgáltatásra
előfizetett vagy az adott médiaszolgáltatást tartalmazó műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetett háztartások
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száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának
szorzata.
52.319 Országos médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében Magyarország
lakosságának legalább ötven százaléka él.
60.321 Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy
hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és
amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus
hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során
megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi
felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen,
nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás.

KÖZLÉS, TÁVKÖZLÉS, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szabályozza a kormányzat csatornáit
kivéve a digitális adatfolyamok csatornáit az egész országban, ezért az ország
információháztartása szempontjából döntő jelentőségű.
A törvény céljai a lábjegyzetben olvashatók53:
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2. §6 E törvény céljai és alapelvei:
a) az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését és az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások, végberendezések és új technológiák elterjedését elősegítő
kiszámítható, átlátható, az alkalmazott technológiától független, versenyt, azokon a területeken ahol
lehetséges, az infrastruktúra alapú versenyt segítő szabályozás megteremtése;
b) a fogyasztók érdekeinek védelme az elektronikus hírközlési piac valamennyi szereplőjével fenntartott
kapcsolataikban, így különösen annak biztosítása, hogy a fogyasztók
ba)8rendelkezésére álljanak azok az elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy - a jogosultságok függvényében - hozzájuthassanak valamennyi, az elektronikus hírközlési eszközön
elérhető információhoz és terjeszthessék azokat, illetőleg a szolgáltatók által továbbított médiatartalomhoz,
továbbá használhassák az általuk választott alkalmazásokat és szolgáltatásokat,
bb) az elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók),
illetve szolgáltatások között szabadon választhassanak, és dönthessenek, hogy mely hálózatot, szolgáltatót,
illetve szolgáltatást kívánják igénybe venni,
bc) más fogyasztókkal elektronikus hírközlés útján kapcsolatot létesíthessenek, függetlenül attól, hogy azon
fogyasztók ugyanazon vagy más szolgáltatóval állnak szerződéses kapcsolatban,
bd) szolgáltatótól függetlenül szabadon választhassanak az általuk igénybe vett szolgáltatók, szolgáltatások
között,
be) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyilvánosan megismerhető, meghatározott és méltányos
feltételek mellett, a számukra elérhető legalacsonyabb áron, a legmagasabb minőségben vehessék igénybe,
bf) a szolgáltatások jellemzőivel és igénybevételük feltételeivel kapcsolatban megbízható, átlátható és
naprakész információt kapjanak,
bg) magas szintű védelmet vehessenek igénybe a szolgáltatókkal szembeni jogvitáik egyszerű és gyors
rendezése érdekében;
c) a társadalom egésze érdekében meghatározott magas szintű és hatékony elektronikus hírközlési
szolgáltatások egyetemes biztosítása;
d)9az azonos földrajzi térséghez tartozó fogyasztók és meghatározott társadalmi csoportok, különösen a
fogyatékos személyek az időskorú és szociális szempontból rászoruló felhasználók igényeinek fokozott
figyelembevétele, különös tekintettel arra, hogy e személyek elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való
hozzáférését megkönnyítő végberendezéseket biztosítsanak, valamint, hogy választék, az ár és a minőség
tekintetében a lehető legnagyobb előnyökhöz jussanak;
e)10az egységesülő elektronikus hírközlési piacokon, ideértve a tartalom továbbítását is, a versenyt torzító
vagy korlátozó akadályok különösen a különböző földrajzi térségekben speciálisan jellemző, illetve jelentkező
akadályok felszámolása, és a hatékony verseny továbbfejlődésének elősegítése;
7
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A törvény a 2§-ban megfogalmazott célkitűzései egészen elhibázottak, ezek nem magyar,
hanem brüsszeli célok, a globális infokommunikációs szektor, a globalizátorok céljai az
alábbiak szerint.
(a) Az új technológiák elterjedését nem kell pártolni, az nem ab ovo, mindenek feletti érték. A
piacfetisiszták szerint a műszaki fejlődés legjobb motorja amúgy is a piaci verseny. Az
információs társadalom és azzal összefüggő szolgáltatások nem képeznek eleve értéket,
Magyarország számára – nemcsak az ágazat gazdasági eredményét, hanem mindent
figyelembe véve - akár károsak is lehetnek.
(ba) Az, hogy a szolgáltatások a fogyasztók rendelkezésére álljanak, a szolgáltatók, a piaci
szereplők ügye. Csak az univerzális szolgáltatásokkal kapcsolatban lehet az államnak szerepe.
Egyáltalán nem érdeke az országnak, hogy fogyasztók hozzájuthassanak valamennyi, például
a kereskedelmi televíziók által továbbított médiatartalomhoz. A hozzájutás helyett hozzáférés
kellene és nem csupán a médiaszolgáltatók által nyújtott tartalomhoz. Az előfizetők fizikailag
hozzá sem képesek jutni a szolgáltatók által kibocsátott valamennyi tartalomhoz, hiszen ennek
fogyasztása a rendelkezésükre álló idő sokezerszeresét venné igénybe.
(bb) A szabad választás helyett a TTT az ország számára hasznosabb lenne.
(be) Mi az a számukra elérhető legalacsonyabb ár?
(c) A társadalom helyett az ország vagy a nemzet érdekét kellene szolgálni. Milyen
értelemben magas szintű és hatékony univerzális szolgáltatásokról van szó?
(d) Mi az, hogy az „azonos földrajzi térséghez tartozó fogyasztók igényeinek fokozott
figyelembevétele”? Nem arról van szó, hogy az ország különböző településein, tájegységein
élők értesülhessenek saját ügyeikről?
f) a piaci résztvevők szabadságát, jogait, kötelezettségeit, esélyegyenlőségét, érdekérvényesítési lehetőségét
és új szereplők piacra lépését biztosító jogi és gazdasági környezet kialakítása, így különösen a jelentős piaci
erővel rendelkezők befolyásának - a hatékony piaci verseny kialakulásához és fenntartásához szükséges g)11az
elektronikus hírközlési piac zavartalan és eredményes működésének, - valamint az elektronikus hírközlési
tevékenységet végzők és a felhasználók érdekeinek védelme, továbbá a tisztességes és hatékony piaci verseny
fenntartásának biztosítása, valamint a hatékony beruházás és innováció előmozdítása;
h) az egységesülő elektronikus hírközlési piacokon egyenlő elbánás elvét érvényesítő eljárások és
szolgáltatások biztosítása az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek
jogszabályoknak megfelelő magatartásának felügyelete útján;
i) az elektronikus hírközléssel összefüggő adatvédelem elősegítése, illetőleg megvalósítása;
j) a környezetvédelmi követelmények érvényesítése az elektronikus hírközléssel összefüggésben;
k) a kulturális, tudományos és társadalmi értékek közvetítésének elősegítése a műsorterjesztés mint
elektronikus hírközlési szolgáltatás megfelelő szabályozása útján, így különösen a közszolgálati rádió- és
televízió-műsorok elérhetőségének biztosítása, valamint e szolgáltatások minőségével és folyamatos
elérhetőségével kapcsolatos alapvető közszolgáltatási feladatok meghatározása;
l) a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok egységének és biztonságának fenntartása;
m) a rádiófrekvenciákkal és azonosítókkal való hatékony gazdálkodás;
n) a rádiófrekvenciák káros zavarástól mentes felhasználásának elősegítése;
o)12 az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak Magyarország nemzetközi szerződéseivel összhangban
levő szabad forgalmának biztosítása és Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése, ideértve a
határokon átnyúló szolgáltatások biztosítását az elérhető legalacsonyabb áron;
p) a magyar elektronikus hírközlési piacok integrációja az Európai Közösség egységesülő elektronikus
hírközlési piacaiba, különös tekintettel a transz-európai hálózatok létrehozására és fejlesztésére, valamint az
összeurópai szolgáltatások együttműködési képességének, valamint a végponttól végpontig történő
kapcsolatépítések ösztönzésére;
q)13 az elektronikus hírközlés állami feladatai ellátásával kapcsolatos alapvető szabályok meghatározása,
különös tekintettel az elektronikus hírközlés biztonságára, veszélyeztetettségére, a különleges jogrend idejére
irányuló felkészítés rendjére.
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(e) a hatékony verseny elősegítése nem cél, hanem esetleg eszköz.
(f) a piaci résztvevők esélyegyenlőségéről beszélni nevetséges. Az egész szabályozási
rendszer monopóliumokra, oligopóliumokra épül.
(g) a hírközlési tevékenységet végzők és fogyasztóik érdekeinek védelme? Kivel szemben? A
fogyasztók az egész ország, tehát a körmönfont fogalmazás a szolgáltatók érdekeinek
védelmét deklarálja. A hatékony beruházás és innováció előmozdítása? Ha az e) és f)
pontokat elfogadjuk, akkor ez a piaci szereplők dolga. Mi ez, céhes kiváltságok?
(i) Ugyanakkor az adatvédelem egyetlen sorban.
(k) a kulturális, tudományos és társadalmi értékek közvetítésének elősegítése. Itt kellene a
társadalmi értéket meghatározni, a kultúrát és tudományt pedig békén hagyni.
(o) a határokon átnyúló szolgáltatások biztosítása a lehető legalacsonyabb áron. Nem ez az
érdekünk, sem befelé, sem kifelé.
(p) Egyáltalán nem érdekünk a magyar elektronikus piacok integrációja, a végponttól
végpontig tartó európai kapcsolatépítés ösztönzése, hiszen akkor szabályozási lehetőségeink,
piacvédelmünk, az ország népességének védelme, támogatása nem valósítható meg.
A tv. megszabja az állami szervek, ezen belül a Kormány „az elektronikus hírközléssel”
kapcsolatos feladatait. A tv. az NMHH létrejöttével kapcsolatos módosítása során a
Kormány feladatai jórészt az NMHH-hoz kerültek. az elektronikus hírközlés-politika
(helyesen elektronikus-hírközlés politika), a rádióspektrum politika meghatározása az
infokommunikációs szolgáltatások és a frekvencia- és azonosító-gazdálkodás elveinek
meghatározása, valamint az információs társadalom infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló
állami programok.
Az, hogy a nemzet emelkedésének előmozdítására, nemzeti információpolitika folytatására
legalkalmasabb jogkörök egy a kormánytól független, Brüsszel alá rendelt testülethez
kerültek, alapvetően ellentétes az ország és a nemzet érdekeivel. Az NMHH – brüsszeli
minta alapján kialakított funkciói közé nem tartozik az, nem is tartozhat, hogy az
infokommunikációt az ország érdekében alkalmazza, átfogó nemzeti információpolitika
helyett a törvényben előírt módon ágazati elektronikus hírközlés politikát és
spektrumpolitkát kell folytatnia.
A Kormány – nem teljes körűen - továbbra is irányítja a nemzetközi feladatok ellátását az
infokommunikáció területén, gondoskodik a fogyasztói érdekek érvényre jutásáról,
gondoskodik a frekvenciagazdálkodásról, meghatározza a biztonság elveit, és szabályait,
biztosítja feltételeit
Az informatikai és már nem hírközlési miniszter hatásköre jelentéktelen feladatokra
redukálódott. előterjeszti a politikai, jogszabályi javaslatokat és gondoskodik a végrehajtásról.
Az NMHH feladatainak leírása s a sarkalatos törvénynek minősülő III. fejezet 9. pontjában azt
tükrözi, hogy a Hatóságnak az infokommunikációhoz piaci szemszögből kell közelítenie. Az
NMHH-nak erős adatgyűjtési jogosítványai vannak a hatósági jogkör ellátása és a
piacmeghatározás és piacelemzés érdekében, de nem nemzeti politika alakítása érdekében. A
hírközlési ágazati vizsgálat is csupán elnöki végzés által indítható.
A média információfolyamait Magyarországon a műsorszolgáltatók és műsorelosztók
tevékenységének keresztfinanszírozása tartja fenn, a finanszírozók a nagy hirdettetők
határozzák meg, hogy napi átlag öt órában, a szabadidő zömében, milyen információt
fogyaszt, és ettől függ, hogy milyen lesz Magyarország népessége, az ország és a nemzet
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sorsa. A – többnyire külföldi tulajdonban lévő - nagy hirdettetők viszont természetesen nem
az ország, a nemzet érdekeit, hanem saját érdekeiket tartják szemük előtt, és ez a rendszer
alapvető ellentmondása.
A mai magyarországi napi öt óra körüli médiatúlfogyasztás – ha a jelenlegi törvény keretei
között végzik - a népesség egészségi állapotának romlásához, passzívizálódásához és
erkölcsi
leépüléséhez illetve
szabadosságához nem
pedig erényesedéséhez,
versenyképesebbé válásához vezet, miközben időszerűbb, mint valaha Klebelsberg törekvése
a népesség egésze szellemi felemelésére.
A közlési utak jelentős meghosszabbodása miatt az emberek képtelenné válnak az általuk
közvetlenül nem megélt, és a hálózatba szervezők akarata szerint tematizáltan hírré alakított
eseményekről érdekeiknek, helyzetüknek megfelelő képet alkossanak, és ennek alapján
cselekedjenek, nagy tömegeikben szinte bármely cél érdekében manipulálhatóvá válnak.
Eluralkodott a politikai korrektség, újsütetű tabuk vették át a régiek szerepét, a fő sodratú
professzionális kultúra és média másságot dicsőítő megmondó emberei és véleményvezérei
ál, vagy másodlagos és harmadlagos súlyú problémákon lovagolva leszoktatják az embereket
saját érdekeik és a nemzeti közösség érdekeinek felismeréséről és képviseletéről, s ez a
demokratikus állam a nemzet érdekében történő működését alapjaiban veszélyezteti.
A frekvenciagazdálkodás célja ma a hazánkban letelepedett szolgáltatók stabil nyereséges
működésének biztosítása, államháztartási bevételek szerzése a lyukas költségvetés mindenkori
befoltozására.
A frekvenciákat ezen szempontok alapján hirdetik meg, illetve a díjakat ez alapján határozzák
meg, nem vévén tudomást a frekvenciahasználók tevékenysége során keletkező, az ország
életét nagy mértékben befolyásoló externáliákról. Nem veszik figyelembe az ország egészségi
állapotának a túlzott médiafogyasztás miatt bekövetkező romlásának illetve
passzívizálódásának költségeit.
A 155-156.§ szól a személyes adatok kezeléséről.54 A jogszabályok a szolgáltató jogkövető
magatartása esetén megfelelőnek tűnő módon rendelkeznek az adatok védelméről. Miután
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155.§ (2) A szolgáltató csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti a szolgálta
tás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés
bizalmasságát.(3) A szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és
tárolhatja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges.
(4)372 Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó
vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása
alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
156.§ (1) A szolgáltató – szükség szerint más szolgáltatókkal közösen – műszaki és szervezési intézkedésekkel
köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során
kezelt előfizetői személyes adatok védelméről.
(2) Az előfizetői személyes adatok megsértését jelenti a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott
személyes adatok véletlen, vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen megsemmisítése,
elvesztése, módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférés.
(3) A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató haladéktalanul
köteles azt a Hatóságnak bejelenteni.
(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok
megsértésének eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint az
elektronikus hírközlési szolgáltató által megtett korrekciós intézkedéseket is. A nyilvántartásnak minden olyan
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azonban a nagy szolgáltatók nagy külföldi államokban bejegyzett nagy külföldi tulajdonban
vannak, nagy multik, nem zárható ki, hogy a védelem mégsem bizonyul elégségesnek. Kellő
szintű védelem csak a szolgáltatók hazai kézbe vételével lehetne megvalósítható.
Adatok statisztikai feldolgozásáról nem rendelkezik a törvény.
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA
A kormányzatnak számolnia kell annak a veszélyeivel, hogy a hálózatokat fenntartó, az ország
lakosainak személyi adatait birtokukban tartó vállalkozások nagyrészt külföldi tulajdonban
vannak, és e hálózatok nyílt kaput biztosítanak a magyarországi népesség adatainak külföldre
jutásához. A kormánynak állandóan ügyelnie kell arra, hogy minek a szabad áramlása és
meddig előnyös az országnak és korlátoznia kell azt a forgalmat, amely az országnak,
népességének ilyen vagy olyan okból káros, függetlenül attól, hogy az ilyen korlátozás sérti a
forgalomban érdekelt ágazat érdekeit.
TÁVÉRZÉKELÉS
Az egyre olcsóbb távérzékelő eszközök, mint a helyi önkormányzatok által kiépített térfigyelő
kamerák , a forgalomszámlálók adatainak bevonásával a közfelhasználásba növelhető lenne a
feldolgozható adatok mennyisége.

tényre és körülményre ki kell terjednie, amely alapján a Hatóság ellenőrizni képes, hogy az elektronikus
hírközlési szolgáltató a (5) bekezdés rendelkezéseinek megfelelt-e, vagy sem. A nyilvántartás csak az említett cél
eléréséhez szükséges információkat tartalmazza.
(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok
megsértésének eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint az
elektronikus hírközlési szolgáltató által megtett korrekciós intézkedéseket is. A nyilvántartásnak minden olyan
tényre és körülményre ki kell terjednie, amely alapján a Hatóság ellenőrizni képes, hogy az elektronikus
hírközlési szolgáltató a (5) bekezdés rendelkezéseinek megfelelt-e, vagy sem. A nyilvántartás csak az említett cél
eléréséhez szükséges információkat tartalmazza.
(5) Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az előfizető vagy más magánszemély
személyes adatait vagy magánéletét, akkor az elektronikus hírközlési szolgáltató erről az előfizetőt vagy
magánszemélyt is indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni. Nem kell az érintett előfizetőt vagy
magánszemélyt értesíteni a személyes adataival való visszaélésről, ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a
Hatóságnak kielégítően igazolni tudja, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi intézkedéseket, vagy,
hogy ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében. Az ilyen technológiai
védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel
nem rendelkező személyek számára.
(13) Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási
adatok szükségesek, a szolgáltató köteles a felhasználót, és előfizetőt tájékoztatni ezen adatok típusáról, az
adatfeldolgozás céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat szükséges-e harmadik fél számára
továbbítani.
(14)377 A felhasználóval, előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat – a 158.
§-ban foglalt adatfeldolgozás kivételével – az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a felhasználó vagy az
előfizető hozzájárulása esetén dolgozhatja fel és csak olyan mértékben és időtartamig, amely szükséges az
értéknövelt szolgáltatás nyújtásához.
(15) A felhasználó, és az előfizető a (14) bekezdésben foglalt hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
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AZ ÁLLAM
TÁRSADALOM-, ÉS ÁLLAMFILOZÓFIA
Múlt korokban számos elképzelés merült fel az állam, a társadalom mibenlétére,
működésmódjára nézve. A magyar állam mai tevékenységét, a maga százezernyi
alkalmazottjával a jogszabályok, vagy a pénzmozgás szintjén gazdag egyedi
fogalomrendszerrel lehet leírni. Az új Alaptörvény a korábbiaknál alkalmasabb vezérfalnak
tűnik a jogalkotásnak. Az Államreform program révén a közigazgatás számos területe újult
meg és vált digitálissá.
Az információs kor nem azt jelenti, hogy valamely régi szemlélettel fogjuk fel az új
jelenségeket, hanem azt, hogy újféle egységeket és működéseket képzelünk el, olyanokat,
amelyekről tényeket ismerhetünk meg, megtaláljuk azokaz az alapfogalmakat, amelyekkel az
egész válik átláthatóvá és kezelhetővé. Az adatvagyon-adatfolyam szemlélet ilyen, mert az
emberi szervezettől kezdve egészen az országok szintjéig, sőt azon túl is minden leírható
ilyenképpen is. Az emberi látóideg átviteli sebessége 8 megabit, telefonbeszélgetésem néhány
száz kilobit másodpercenként, egy születési anyakönyvi kivonat néhány, egy könyv néhány
ezer megabit. Az emberi társadalom tudást – adatvagyont – hordozó, beszédet, írást,
gesztikulációt előállító, kibocsátó, felhasználó, felhalmozó lények összessége, minden
tevékenységüket ezek előzik meg vagy kísérik, közösségeik ennek során, az ember ilyen
képességeinek megfelelően jönnek létre.
ÁLLAMREND
A magyar állam, méreteiből és földrajzi környezetéből adódóan nem lehet neoliberális
minimális állam, esélyteremtő állam, vagy szociális piacgazdaság állama, hanem nemzetépítő
államnak kell lennie. A szolgáltató állam szolgáltató információs tevékenységeinek fogalma
alá nem csupán a jogalkalmazás, útlevelek, jogosítványok, rendőrségi, ügyészségi vagy
bírósági határozatok, végzések, ítéletek szolgáltatása tartozik, hanem a jogalkotásé is, amely
segíti a közösséget fennmaradásában. A jogalkotásnak a közösség jövőjét meghatározó,
biztosító, nemzetépítő szerepének kell lennie a szolgáltató állam tevékenységei között.
A magyar állam intézményeit és ezek funkcióit és tevékenységét a nemzet tagjaihoz és a világ
hatalmi központjaihoz való viszonyukban kell megtervezni.
Más hatalmi központokhoz való viszonyában biztosítani kell, hogy e folyamatban a nemzeti
közösség érdekében a magyar állam is hatalmi központként vegyen részt, hatalomra,
autoritásra van szüksége. Ezért Magyarország, a magyar nemzet számára alapkérdés, hogy
állama folyamatosan megismerje a hatalomtechnikai újításokat, érdekeit érvényesítendő
alkalmazza és maga is
Az állam szervezését nem informatikai optimalitás és hatékonyság, mint legfőbb vezérelv
szerint kell szervezni, hanem az állam jelenleg szükséges jellegéből kiindulva. A
közigazgatási informatika fejlesztését a közigazgatás-szervezés, államszervezés alá kell
rendelni.
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MAGYARORSZÁG ÉS AZ UNIÓ
Az Alaptörvény szerint: „Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és
biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében.”
Az Alaptörvény ugyanakkor nem határozza meg az európai egység fogalmát, ami növeli, de
inkább csökkenti az ország mozgásterét. Az Unió központi szervei mai formájukban nyíltan
államellenes, globalizáló politikát folytatnak.
MAGYARORSZÁG BELSŐ ÁLLAMJOGA EGY DIGITÁLIS TÁRSADALOMBAN
A magyar állam képviseleti elven működik, a polgárok hatalommal felruházott képviselőik,
illetve a képviselők által alkotott szabályok szerint működő állami szervek útján gyakorolják
azt. A magyar állam alaptörvényben55 deklarált hatalomgyakorlás csak a néphez fűződik, mint
aki hatalmat gyakorol. A hatalomgyakorlás eszközei a törvényhozás, jogalkotás és igazgatás
fenntartása.
A magyar állam ma elsősorban igazgat. Az igazgatás a magyar nyelvben56 vmely
intézménynek, közösségnek az ügyeinek felelős vezetőkénti irányítása, intézése, befolyása
alatt tartás, irányítás, kormányzás, vezetés, rendes, megszokott formájából, helyzetéből
kimozdult dolog több kisebb mozdulattal a szokott helyzetébe, formájába történő
visszaállítása. Az igazgatás legfőbb eszközei a szabályozás, a tervezés, összehangolás, a
végrehajtás, az ellenőrzés, a működtetés, a fenntartás és a felügyelet.
Az állam szervei az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Kormány, melynek tagjai a
miniszterelnök és a Miniszterek és szerveik, valamint az önálló szabályozó szervek, az
Alkotmánybíróság, a bíróságok, ügyészségek, az Alapvető jogok biztosa, a helyi
önkormányzatok, a Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok.
A költségvetési feladatrendben57 szerepel államhatalmi szervek tevékenysége, ide értve a
köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi, nemzeti
adatvédelmi tevékenységet. Központi igazgatási tevékenységként említik a Kormány és a
nemzeti szervek tevékenységét. Külön szerepel az Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.
SZAVAZÁS, VÁLASZTÁS, DEMOKRÁCIA
A szavazás, választás az egyén vélemény-nyilvánítási jogának egy sajátos formája. Az új
digitális társadalmakban új féle demokrácia-elvek válnak műszakilag megvalósíthatóvá, így
az is, hogy miközben bárki szerezhet felkészültséget, releváns tudást, de csak ezzel arányos a
szava, ami egy fajta visszalépés a nem vagyoni helyzet, hanem a kompetencia és érdekeltség
által korlátozott választójog irányában. Az Unió is fontos célnak tartja az egységes Európa
demokráciáját, demokratikus intézményeit, ezek kialakításának kutatást és fejlesztését
finanszírozza. A demokrácia újabb szakterületei alakulnak ki. Évtizedes távlatban,
fejlődésének későbbi szakaszában a Felhővár is szolgálhatna eszközéül ilyen, szakpolitikai
kérdésekben történő lokális vagy országos referendumoknak. Az ilyen rendszerek azonban
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http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf
A magyar nyelv értelmező szótára III. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979, p. 439.
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68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300068.NGM
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egyelőre az emberek számára átláthatatlanul bonyolultak, és ezért nem bíznának bennük.
Hosszabb folyamat eredményeképpen juthatnak a működésükhöz szükséges tekintélyhez.
AZ EGYÉN VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁSI JOGA
Az Alaptörvény szerint: „(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínûségét, biztosítja a
demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit
(3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac
felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg”
A polgárok vélemény-nyilvánításának jogát el kell különíteni a sajtó és a média
szabadságától, megszűntetve az újságírók és a sajtó privilégiumait. Az újságírók szava ma
általában nem a nép szava. Meg kellene szervezni azt az intézményrendszert, mely a szabad
vélemények aggregálásával, kivonatolásával, súlyozásával és mindenki érdeklődésének és
képzettségének megfelelő szinten biztosítja a hozzáférést a művelődési jog keretében
biztosítandó információhoz és a hírekhez. A sajtót, a médiát pedig ne befolyásolja
keresztfinanszírozás, ne emelkedhessen sajtótermék külföldi hirdetői csoportokon keresztül
szócsővé.
AZ ÁLLAMIGAZGATÁS SZERVEZETE
A közigazgatás, az állam működésének gépesítését az infokommunikációs ágazat számos
hangadója műszaki, szakmai, informatikai üzemszervezési kérdésként, kezeli, jóllehet nem
az, hanem a demokratikus állam működésével kapcsolatos hatalmi kérdés. Az Államreform
Program keretében számos fejlesztés valósult meg, amelyek révén a közigazgatás folyamatai
szabályozottabban, alkalmanként az állampolgár számára gyorsabban, más alkalommal
számos informatikai műszaki problémával súlyosbítva zajlanak.
Az infokommunikáció gyors fejlődése következtében a magyar kormányzatban is szükség
lenne egy, az Egyesült Államokban működő Office of Science and Technology Policy
(OSTP) jellegű intézményre, mely a piaci bevezetés előtti új fejlesztések várható politikai
kihatásait elemzi és javaslatokat tesz itthoni állami alkalmazásaikra.
AZ IDEIGLENES KOORDINÁLÓ SZERV FELADATAI
A következő évtizedek éppen az ITK további fejlődése következtében az államok és
társadalmak jellegének megváltozását hozzák. A korábbiakban láttuk, hogy a nagy hatalmi
központok nem igazgatásra, hanem uralomra törnek, a korábbi állami intézmények rendszerét
lebontva építik fel saját hatalmi intézményeiket, az államot a mai módon működő Unió
felolvasztja. Magyarországnak ilyen új államok és társadalmak között kell megőriznie magát,
és kell új államát kifejlesztenie.
A magyar információs (jellegű) társadalmat saját érdekében a magyar népnek magának és
választott vezetőinek, államának kell megkísérelnie megtervezni és formálni, ha azt szeretné,
hogy ez őt szolgálja, nem pedig külföldi vagy belföldi ágazati vezetőknek, vagy nemzetközi,
szakmainak nevezett, valójában nagy hatalmi csoportok érdekeit képviselő szervezeteknek.
Ezért az ágazati informatikapolitika felett/helyett kormány szintű információpolitikára van
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szükség. Magyarországnak olyan vezetőkre van szüksége, akik az ország érdekében uralják
ezeket a folyamatokat.
Ezért a digitális infokommunikáció állami kezelését, így társadalmi és állami
intézményrendszerének alakítását és szabályozását, a Kormány szintjére kell emelni, miután
az immár nem csupán ágazat, hanem az egész társadalom életét és jövőjét befolyásoló vagy
meghatározó jelenséggé vált. A magyar kormánynak Magyarország és a magyar nemzet
érdekében funkcióit, szervezetét folyamatosan az alakuló digitális információs korhoz kell
idomítania, és átfogó információpolitikát kell folytatnia58, miközben számolnia kell azzal,
hogy az állam hagyományos funkciói az igazgatás és mások mellé felnő egy hagyományos
közigazgatásnak kevéssé nevezhető digitális műveleti funkció, illetve e funkció egyre
szélesebb körre terjed ki.
A feladat a magyar nemzet, Magyarország érdekeit szolgáló információháztartás, ezen belül
egy magyar információs állam, az információs forradalom eszközeit a nemzet szolgálatába
állító állam megteremtése szabályozással, intézményekkel.
A nemzeti stratégiát annak elemzésére kell felépíteni, hogy milyen államok és társadalmak
lesznek jelen és működnek vagy nem működnek együtt, a következő két évtizedben. A jövő
információs államait és társadalmait információháztartásukkal lehet jellemezni Az
információháztartás fogalma lefedi az országban fellelhető tudás (emberi agyak és
információs termékek) mennyiségének alakulását valamint, az emberek közötti és a
szervezetek közötti, az országon belüli és határátlépő információ-folyamokat.
Egy, a nemzeti kormányzást célul kitűző kormánynak stratégiaalkotása és politikaformálása
érdekében az infokommunikációs ágazatokat a többi információs tevékenységgel együtt a
képességeket meghatározó adatvagyon – adatforgalom nézőpontból kell szemlélnie és - nem
ágazati, hanem - nemzeti érdekek szerint, nemzeti feladatokból kiindulva szabályoznia. Azért,
hogy a vertikum közvetlen működéséből és az externáliákból az országnak illetve a
nemzetnek minél több haszna és/vagy minél kevesebb kára legyen. Mindez nem elsősorban
GDP-vel mérhető.
A NEMZETI INFORMÁCIÓPOLITIKA ÁLLAMI SZERVEI
Az Európai Unió Bizottsága a magyar államtól független szabályozó testületeket hív életre,
melyeket aztán ágazatonként szervez maga alá, kiszervezi a magyar Országgyűlés és a
Kormány alól azok nemzeti szabályozási és ellenőrzési területeit. A nemzet saját szerveinek
így egyre kevesebb eszköze marad a nemzet érdekében történő cselekvésre. Korábban két
példán, az adatvédelem és a média példáján mutattam be, hogy a magyar állam ilyen
felépítése nem alkalmas az Unió és más szervezetektől érkező javaslatok a nemzet
szempontjából történő elemzésére, opponálására és szükség esetén az ellenállás
megszervezésére, mert a feladatrendben nincs olyan szerv, melynek ez lenne a feladata.
Másrészt ma még nincsenek tapasztalt és a feladatra felkészített adminisztrátorok, akik
képzésének és továbbképzésének megindítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – nem
mellesleg - halaszthatatlan feladat.
Magyarországon az Országgyűlés az elektronikus tartalomszolgáltatás és hírközlés
konvergenciája jegyében újraszabályozta e területeket, és az Európai Unió szabályaival
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Átfogó kormány szintű információpolitika az ország vagy a nemzet információháztartására irányuló politika.
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összhangban a NMHH, mint független szabályozó hatóság kezébe adta. A konvergencia
azonban nem csupán e területekre terjed ki, hanem a "szellemi" tevékenységek teljes körére,
miközben a hagyományos ágazati struktúra átalakul. Tartalomként nem csupán a műsorok,
filmek, zeneszámok, hanem banki, üzleti, piaci, orvosi, mérnöki, jogi tanácsok, eljárások,
gazdasági adatok, és egyre több a háztartásoktól érkező adat (telefonbeszélgetések, digitális
tartalom) kerül forgalomba a legkülönbözőbb elektronikus információs szolgáltatások
folyamán. Másrészt ezek az elektronikus szolgáltatások és a hagyományos információs
szolgáltatások egymást is helyettesítik, és egymással is versengenek. Mindez nem médiatéma, ezért e szabályozás nem tűnik egészen racionálisnak.
A korábban felelős állami szerv, az NFM Informatikai Államtitkárság lényegében kiszorult az
irányításból, a KIM pedig az e-közigazgatással, annak állami szabályozásával, fejlesztésével
kapcsolatos funkciókat látja el. Az „információszabadság”, a szólásszabadság, a közlés
szabadsága, a commercial speech (reklám) szabadsága jegyében jelenleg a nemzet érdekeit
képviselni akarható központi állami információpolitika nem fér hozzá az ország
információháztartásának zöméhez, nem képes a nemzet erőforrásait felemésztő
információszennyezést korlátok közé szorítani, erőforrásainak zömét alkotó
legértékesebbjét, a nemzettagokban megtestesülő tudást, érzelmeket, készségeket és
képességeket fejleszteni.
Ha a magyar állam Magyarország népessége és a magyar nemzet érdekeinek képviseletére és
védelmére szolgáló szervezet, akkor fel kell tárnia az információs forradalom jelenségeit és
folyamatait és önmagát úgy kell alakítania, hogy e feladatát az új és várható körülmények
között is, újabb funkciók létrehozásával, és a régiek átalakításával elláthassa. Feladata az
ország és a nemzet adatvagyonával való gazdálkodás olyan környezetének a megteremtése,
hogy az információháztartás működése az ország javát szolgálja. Védelmi és szervezési
funkciónak ellátása érdekében a korábbi kereteken túlnyúló valamennyi jogágra kiterjedő új
szabályozásokra van szüksége.
Felülről lefelé építkező, a nemzet az ország helyzetéből és céljaiból kiinduló, átfogó
információpolitikára, koncepció-, és tervalkotásra van szükség, ehhez ezt támogató állami
statisztikára van szükség.
Miután az ország szuverenitása uniós tagságából, és sebezhetőségéből adódóan korlátozott, a
Kormány a nemzet érdekében folytatott, átfogó információpolitikáját sem lehet úgy
megvalósítani, ahogy annak idején még Klebelsberg valósíthatta meg elképzeléseit, azokat
minden esetben leírva, nyilvánosan „kommunikálva”. Az átfogó információpolitikát olyan
körülmények között kell alakítani, amikor a globális célokat szolgáló hazai komprádor elit
belföldön is számos kulcspozíciót tart a kezében és befolyása van az ország népességének egy
részére is. Alkotmányos vagy nem alkotmányos úton az államot is hatalmába kerítheti, emiatt
pedig az állami, nemzeti intézmények funkcionális működése, sorsa, tevékenysége nem
garantálható. A titkosszolgálatok egykori középvezetőinek visszaemlékezéseit, valamint az
Energolról és más bűnügyekről szóló sajtóhíreket olvasva lehetetlen arra nem gondolni, hogy
a mai titkosszolgálatok aligha szolgálhatják az országot olyan szinten, ahogy az kellene. A
folyamatokat, intézményeket, ilyen körülmények közé, amennyire lehet, komprádor-álló
kivitelben kell megalkotni. Számos, egymás mellett, felett futó szálra van szükség, új,
nyilvános, nem nyilvános és titkos, de építő, szervező jellegű állami vagy onnan kiszervezett
szervre, melyek a korlátozott szuverenitás feltételei mellett is működnek.
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Az információs jogrendet úgy kell átalakítani, hogy a nemzet államának a nemzet
érdekében legyen lehetősége a nemzet információháztartását jelentősen befolyásolni. Az
átalakításnak szükség szerint valamennyi jogterületre ki kell terjednie, hiszen za
infokommunikáció az élet valamennyi területére kiterjed és azt megváltoztatja.
Ilyen körülmények között szükségszerű, hogy az információpolitika szervei gyors
evolúcióban vegyenek részt. A kiberbiztonság területén már létrejött egy a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár alatt működő koordinációs szerv59. Az
információpolitika terén a koordinációt például funkcióbővítéssel ez alatt, egy párhuzamos
szerven belül, vagy a minisztériumban lehetne megvalósítani, erre a területre kiterjedő
hatáskörbővítéssel.
EGY IDEIGLENES KOORDINÁLÓ SZERV TEVÉKENYSÉGE
Az Alaptörvény (15) cikke szerint: „A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve,
amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály
kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe.” Emiatt, miközben a minisztériumok
és a NMHH hatáskörébe tartozik a legnagyobb digitális információs ágazatok igazgatása,
egyértelműen a Kormány hatáskörébe tartozik az ország érdekében való nemzeti
információpolitika a végrehajtó hatalom eszközeivel történő folytatása.
Egy, a Kormány ilyen hatáskörét támogató szerv feladata az IKT komplex alkalmazási
lehetőségeinek feltárása és javaslattétel a nemzet nagy problémáinak megoldására az IKT
alkalmazásával, az IKT ilyen irányú fejlesztésének irányítása:
- A jogszabálytervezetek ilyen irányú véleményezési joga
- Stratégiai tervezési jog.
- Fejlesztési mestertervek elkészítése gördülő tervezési rendszerben
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11. A kormányzati koordináció biztosítása
21. § (1) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár által vezetett Nemzeti Infokommunikációs Tanács (a
továbbiakban: Tanács) a Kormány javaslattevő, véleményező szerveként gondoskodik a 2. § (1)-(4)
bekezdésében meghatározott szervezetek e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott
tevékenységeinek összehangolásáról.
(2) A Tanács a Miniszterelnökséget vezető államtitkár vezetésével és a Miniszterelnökség által delegált
koordinátor támogatásával:
a) Teljeskörűen áttekinti és dokumentálja a magyarországi jogszabályokat, hogy azonosítsa egy átfogó nemzeti
információpolitika cselekvési lehetőségeit annak érdekében, hogy az információs forradalmat az ország és a
nemzet érdekeinek szolgálatába lehessen állítani.
b)
c) Az a) és b) alapján kidolgozza aKormány nemzeti információstratégiáját.
d) véleményezi és értékeli a Kormány működése során keletkező intézkedések tervezetét;
e) az információstartégia megvalósítására javaslatokat dolgozki
f) értékeli a stratégia megvalósításának állását, jelentést tesz
g) háttérintézményeket hoz létre
h) Fórum
f) elősegíti a kiberbiztonságot érintő egységes magyar kormányzati álláspont kialakítását és hozzájárul
Magyarország nemzetközi politikai képviseletéhez.
(3) A Tanács munkáját az általa felkért szakmai, illetve nem kormányzati gazdasági vezetőkből álló Fórum és az
ágazati kormányzati és nem kormányzati együttműködést biztosító kiberbiztonsági munkacsoportok segítik
javaslattételi joggal és véleményezési lehetőséggel.
(4) A külpolitikáért felelős miniszter figyelemmel kíséri és a kormány feladat- és hatáskörrel rendelkező szervei,
valamint a Tanács felé jelzi az európai uniós kibertér-politikával kapcsolatos eseményeket és döntéseket, és a
külpolitikáért való felelőssége körében képviseli a magyar álláspontot a nemzetközi fórumokon és a kétoldalú
kapcsolatokban.
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- Koherens fejlesztési projektek indítása
AZ ÁLLAMI SZERVEK INFORMÁCIÓBIZTONSÁGA
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L
törvény egyes fogalmainak meghatározása problematikus.60 Általános probléma, hogy az
értelmező rendelkezések szövegei egyszerre érthetők valamilyen létező dolgot leíró
magyarázatként („a létező biztonságos rendszerek olyanok, hogy…”) és egyszerre egy
jogszabályba illő fogalom definíciójaként (egy rendszert akkor és csak akkor nevezünk
biztonságosnak, ha…”.61
Például a biztonságnak az akadémiai értelmező szótár szerint több, különböző jelentése van:
„A dolgoknak életviszonyoknak olyan rendje, olyan állapot, amelyben kellemetlen
meglepetésnek, zavarnak, veszélynek nincs, v. alig van lehetősége, amelyben ilyentől nem
kell félni.”, azaz valaminek az állapota, másrészt „védelem, oltalom.”. Ez utóbbiak jelentése
[az, hogy], [az, amivel], vagy [az, midőn] vki/vmi vkit/vmit véd. A 26. pont szerint viszont a
kibertér biztonsága „…kockázatok kezelésére alkalmazható…eszközök…alkalmazása,
amelyek a…létező kockázatok elfogadható szintjét biztosítva a kiberteret megbízható
környezetté alakítják a…folyamatok zavartalan működéséhez és működtetéséhez”. A 26. pont
szemlátomást azt igyekszik definiálni, hogy hogyan kell elérni az értelmező szótár szerinti
állapotot, vagy mikor vélhető, hogy ez az állapot fennáll, ezek azonban messze nem azonosak
a kibertér biztonsága fogalmának definíciójával. Egy törvénytől azonban elvárható lenne,
hogy az értelmező szótárban is megkülönböztetett jelentéseket, jelentésárnyalatokat külön
kezelje.
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1. § (1) szerint: „1. adat: az információ hordozója, a tények, fogalmak vagy utasítások formalizált ábrázolása,
amely az emberek vagy automatikus eszközök számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgozásra alkalmas.”
Ez a degfiníció nem alkalmas pontos, ellenőrizhető és szankcionálható intézkedések megfogalmazására. Ha én
egy fogalmat, például formalizáltan ábrázolok, azaz leírom egy papírra, mert tollamat próbálom, majd távozom,
adat-e ez a szó? Ha az „információ” notórius fogalmának a leírtak inkább a magyarázata, mint a definíciója. Az
adat fogalmára egyébként különböző jogszabályokban különböző definíciók találhatók, ezek mindegyikét
helyettesíteni kellene egy megfelelővel. Az adatfeldolgozás definíciójában a technikai feladat pontosításra
szorulna. Az adatfeldolgozó és adatkezelő definíciójában ki kellene térni az alkalmazott és a megbízott
szerepére (Snowden). Az adatkezelés definíciója az adat kevéssé pontos definícióján nyugszik, ezért maga is az.
Például adatkezelés-e az adat – az adathordozóihoz való hozzáférés nélküli - átminősítése, átnevezése,
államigazgatási vagy más körben alkalmazhatóságának átminősítése, érvényességi időtartamának módosítása
stb.? Az adatkezelő felelős alkalmazottja vagy megbízottja által végzett adatkezelés mikor minősül
magánakciónak és mikor az adatkezelő akciójának? Az adatok további felhasználásának megakadályozása nem
feltétlenül az adatokon végzett művelet. Ha tripla lakatot szerelnek fel a bejárati ajtóra vagy az egész épületet
lezárják?. Adatkezelés adatokon, vagy azok példányain, adathordozókon?
61

Csak a tervszerű tevékenység minősül biztonsági esemény kezelésének? A biztonsági osztály: az elektronikus
információs rendszer védelmének elvárt erőssége fogalmát ki kellene egészíteni annak megjelölésével, ahol a
védelem és az erősség kategóriák deifinálva vannak.
A 12, 14, 17, 19. definíciók a magyar –ás/-és képzők általános több-jelentésével nincsenek egészen összhangban,
emiatt a meghatározások nem egészen világosak. Például a fenyegetés lehet „[az, hogy] vki/vmi vkit/vmit
fenyeget”, „[az, midőn] vki/vmi vkit/vmit fenyeget”, [az, ami] vkit/vmit fenyeget, vagy „[az, amivel] vki/vmi
vkit/vmit fenyeget”. Hasonlóképpen a védelem védekezést, védettséget vagy mást is jelenthet.
Az informatikai biztonságpolitika definíciója ellentétes a politika általános (magyar és angol) definíciójával.
Talán nem elkötelezettséget kellene bemutatni. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára V. kötete szerint a politika,
tevékenység, eljárás, cselekvésmód, magatartás, a stratégia mindezek elvei. A tv. szóhasználata ezzel ellentétes,
a politikát magasabb rendűnek tartja. A kockázatnak világos, matematikai definíciója van, azt kellene
alkalmazni, a gyakorlatban bizonyára azt is alkalmazzák.
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Új fogalomként, például a magyar kibertér címszó alatt számos különböző dolgot foglal
össze, többek között adatok és információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági
folyamatok együttesét. Egy folyamat azonban nem jelenik meg információ formájában, ez
költészet. A magyar kibertér lehetne például „a Magyarországon lévő elektronikus
információs rendszerek, továbbá azok a bárhol másütt lévő elektronikus információs
rendszerek, amelyekben olyan adatokat kezelnek, amelyek Magyarországon megtörténő,
Magyarországra irányuló folyamatra, vagy olyan folyamatra vonatkoznak, amelyben
Magyarország érintett.” Más kérdés, hogy egy kevésbé homályos definíció nem ütközne-e
valamibe.
A jogalkotó helyenként a szavakat, mint a politika, stratégia a magyar értelmező szótárban
leírt köznyelvi jelentéstől eltérő tartalommal használja.
Az adatvagyon és az adatfolyamok biztonsága fontos kérdés, amelyek érdekében gondoskodni
kell a feldolgozó gépek és berendezések, üzemek, és a feldolgozás folyamatának
biztonságosságáról, azonban mindezt sokkal világosabban kellene koncepcionálni.
Jogszabályi alapfogalmakat nem szabad a szavak köznapi értelmétől eltérően, öt soros
definíciókban és mégis homályosan definiálni.
Mindez azonban sokkal messzebbre vezet. A törvényes infokommunikációs tevékenységek és
e tevékenységeket végző személyek, szervezetek és rendjük védelmét nem lehetett a
rendvédelem hagyományos módszereivel biztosítani. E tevékenységek elosztottak, és immár
mindenütt, de gépekkel úgy végzik őket, hogy a tevékenységnek magának a folyamata is
csupán gépi eszközökkel ellenőrizhető. Kérdéses ugyanakkor, hogy az infokommunikációs
tevékenységek védelmét a rendvédelemtől elkülönülve vagy milyen mértékben elkülönülve
kell biztosítani, az infokommunikációs tevékenysége és végzőik biztonságát mennyire
elkülönült módon kell szervezni és igazgatni. Számomra úgy tűnik, hogy az állam és a nemzet
biztonságának szintjén ilyen elkülönítés már nem célszerű, míg hatósági szinten igen.
Ezeket a kérdéseket azonban csupán a fogalmak egyszerűsítésével, tisztításával lehet majd
megközelíteni. A jogszabály szövege – a problematikus definíciók figyelmen kívül
hagyásával – pusztán a kifejezések természetes nyelvi értelmezésével többnyire világos, vagy
értelmezhető.
AZ ÁLLAMI SZERVEK ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az állam jellegét többek között az határozza meg, hogy mely adatokat gyűjt és tárol, ezek
tárolása és feldolgozása milyen módon történik: a mai jogszabályok meghatározta esetekben
az érintett vagy az állami szerv kezdeményezésére, vagy e szabályok hogyan alakulnak át.
Deklarál-e a jog állami szervek részére képességet az adatbázisok meghatározott célú vagy
csupán ismeretbővítő célú feldolgozásra, és kinek, vagy van-e az államnak szerzői joga a
Crown’s copyright-hoz hasonlóan.
Ismeretes, hogy az Egyesült Államokban legális a személyes adatok szűrése – például potenciális jogsértőknek, terroristáknak mint megfigyelendő, elemzendő célpontnak
kijelölésére. Ez a rendszerváltás idején Magyarországon elképzelhetetlen lett volna, azonban
ma már megvalósítható. Ha a magyar szervek nem végeznek ilyet, bizonyára végeznek más
országok, hatalmi központok szervei.
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Az államon belüli adatfolyamok, hozzáférési jogosultságok elemzésével a
demokráciaközpontok nem foglalkoznak, pedig éppen ez az, ami meghatározza egy állam
demokratikus jogállami jellegét.
Az ország jelenlegi és esetleges jövőbeni helyzetével az áll összhangban, ha az állam a
közfunkciók jövőbeni IKT eszközökkel történő ellátását részben félállami vagy egyáltalán
nem állami környezetben szervezi meg. Ennek megvalósítása (a Felhővár) bonyolult,
soklépéses védett akciósorozatokat feltételez.
A VÁLLALKOZÁSOK JOGI, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÖRVÉNYESSÉGI
KONTROLLJA
A Ptk 3: szabályozza a jogi személyek bejegyzésének, adatszolgáltatási kötelezettségének és
adatai nyilvántartásának és közzétételének szabályait. A jelenlegi rendszerben azonban a
csalárd magatartások és azokat tanúsító személyek csak meglehetősen hosszú idő után
szűrhetők ki, amikor már jelentős kárt okoztak. Az állami ellenőrzés belépése a gazdasági
egység digitális rendszerébe a vállalakozások későbbi működése során is – mint a
pénztárgépek esetén – megoldás. A jogi személyek gazdasági tevékenységének folyamatos és
automatikus törvényességi monitorozása egy felhő alapú adatmonstrumban megvalósítható és
megvalósítandó új állami funkció.
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS
Fel kell lépni a szoftver és hardver eszközökbe telepített rejtett funkciók, különösen a monitor
funkciók, és a nem kívánt illetve a felhasználó tudomása nélküli feltöltést végző funkciók ellen,
az ellen, hogy az emberek önmaguk termeljék a kihasználásukra szerkesztetett eszközök
számára az adatokat. A felhasználónak csak olyan okos eszközökre van szüksége, amely
okosságát, funkcióit a felhasználó és csak a saját érdekében használja, aminek információs
árnyéknövelő funkciói nincsenek, vagy ha vannak, akkor azok a magyarság érdekeit
szolgálják. Az okos eszközük gyártói ugyanakkor számos eszközt csökkentett áron vagy
ingyen is adhatnak, ha az azokba épített adatgyűjtő és továbbító funkcionalitás ezt számukra
gazdaságossá teszi, például akad olyan megrendelő, amely megfizeti a funkcionalitás
beépítését. Speciális esetben azok, akiknek nincs pénze a drágább készüléket megvásárolni,
nagyobb esélyük lesz a zombivá válásra.
A megoldás a szuperfunkcionális, rejtett vagy a gyártó által nem ismertetett funkciójú
eszközök elleni, kötelező tipus-bevizsgálás állami szervek által, díj ellenében.A gyártók vagy a
forgalmazók fedezik a bevizsgáltatás költségeit. Hasonló rendszer működik számos árucikk:
elektromos cikkek, élelmiszerek, gyógyszerek esetén. Az egyes emberek és csoportjaik
ugyanis nem képesek sem a piac áttekintésére sem – mint a gyógyszerek esetén - az egyes
termékek funkcionalitásának vizsgálatára. Hogy a bevizsgáló apparátus győzze a munkát a
titkos feltöltés megoldásait szabványosítani kell. Az felhő ajánl, és amit ő ajánl, az mind
bevizsgált. Csak rejtett ellenséges-funkció mentes eszközök forgalmazhatók. A magasan
kvalifikált munkát végző bevizsgáló apparátus bérmunkát is végezhetne külföldre. A
COCOM idején a hazai szakma egyszer már bizonyította, hogy ért a visszafejtéshez.
Eszköz lehet az adatok vagyontárgy jelegének elismertetése, tudatosítása érdekében például a
digitális eszközök forgalommérővel és biztonsági eszközökkel való kötelező ellátása. Az
egészségre káros anyagokat kibocsátó vagy nem üzembiztos járművek forgalomból való
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kitiltásához és kötelező vizsgálatához hasonlóan meg kell oldani a zombiként használt vagy a
felhasználóra nézve nem biztonságos (például adat-szivárogtató), különösen a fertőző
eszközök kitiltását illetve automatikus lekapcsolását és kötelező állandó vagy rendszeres
vizsgálatát. Ez utóbbi intézményrendszerének megteremtésében óriási gazdasági-, és
exportlehetőségek is rejlenek. A kiberbiztonsági törvényt fel kell használni az ebben az
irányban teendő első lépések megtételére.
SZÁMVITEL
Az adatok gazdasági értékkel bíró dolgok, ezekkel folytatott gazdasági tevékenységek
elszámolását a számviteli törvények rendezik. Ki kell dolgozni az adatokra vonatkozó
szabályokat, melyek révén többek között a nagy szolgáltatók (Google, Facebook) adóelkerülő
magatartása megnehezíthető. A 80-as években a szoftver számviteli rendezése megváltoztatta
a gazdálkodók magatartását.
ADÓZÁS
A különböző célú adatforgalom-szabályozás hatékony módja lehet a forgalom egyes műszaki,
tartalmi, biztonsági vagy földrajzi részeinek pénzügyi, ügyviteli, műszaki terhelése, a digitális
csatornahasználat egyes nemeinek adóztatása. Ez a téma felkészült műszaki szakértőket
igényel, újszerű, de jelentős következtetések levonására és intézkedések meghozatalára lesz
alkalmas. Ehhez kapcsolódóan mindenképpen feladat az együttes adat-, és gazdaságiértékfolyamok magyar érdekeket szolgáló jogszerűsége jogi, gazdasági és műszaki feltételeinek
megteremtése, a forgalom védelme, és a mainál tágabb értelmű jogszerűségének
kikényszerítése. Ugyanakkor alkalmasnak látszik a népesség médiafüggőségének
csökkentésére is: például a pénzforgalomhoz hasonlóan, be lehetne vezetni a forgalom, a
digitális csatornahasználat természetbeni, vagy gazdasági értékben történő adóztatását.
ESZKÖZELLÁTÁS
Midőn a digitális eszközök egyre olcsóbbak lesznek, és növekszik az meberek monitorozása
iránti igény, elkerülhetetlennek látszik minden ember ellátása infokommunikációs
eszközökkel, a kérdés csupán az, ki, milyen eszközökkel fogja ellátni a magyarságot.
A későbbiekben meg lehet kísérelni az ország népessségének alapvető jogaként definiálni az
infokommunikációs jogot és erre hivatkozva az embereket állampolgári jogon ingyenes
eszközökkel ellátni62.Az ingyenesen biztosított eszközökre azután az ország érdekében
konstruált szoftvert és tartalmakat lehet folyamatosan tölteni. A miskolci akció folyamán
lehet megkísérelni kidolgozni ennek módjait.
ÁLLAMI STATISZTIKA – ÁLLAMI MEGFIGYELÉS
Ezt az 1993. évi, a statisztikáról szóló XLV. törvény szabályozza.
A Hivatal ma nagy mértékben integrálódott az Unió statisztikai rendszerébe. Amint az az éves
adatgyűjtési programból (OSAP) számszerűen is megállapítható, az adatgyűjtések mintegy
80%-ában uniós módszertan alapján vizsgálnak uniós témákat, a sajátosan magyar témák és a
kifejezetten magyar szemszögből történő módszer-meghatározás, elemzés, vizsgálat nem
62

http://index.hu/tech/2013/12/14/szergej_novikov/

66

jellemző. Ennek szélsőséges példája volt, amikor a legutóbbi népszámlálás alkalmával a
Hivatal megelégedett volna az uniós minimál-kérdőív tartalmának megkérdezésével, kihagyva
például olyan témákat, mint a hazai cigányság, általában az etnikumok és a vallási
közösségek, még a Köztársasági Elnök oppozícióját is figyelmen kívül hagyva.
A Hivatal lehetőségeit korlátozza a nemzeti statisztikai hivatalok finanszírozásáról szóló
újabb direktíva. Amennyiben nem oldható meg, hogy a KSH lássa el a Kormányt a
tevékenységéhez szükséges nemzeti szemléletű adatokkal, új háttérintézményt kellene
létrehozni. Miután a NMHH, a NAIH, a SZTNH nem tartozik a hivatalos statisztikai
szolgálathoz, ez szükségtelenül megnehezíti az adatáramlást a Hivatal, mint a Kormány
tájékoztatásáért felelős szervhez
A Hivatal tájékoztatási funkciójának ellátása közben nem az ország lakosságának
tájékoztatását tartja legfontosabb feladatának. Például kifejezetten tartózkodik a választási
ciklusok szerinti adatok közzétételétől, megnehezítve ezzel az ország népessége számára a
ciklusokban hatalmon lévő pártok tevékenységének értékelését.
Elvben a KSH lenne az a szerv, ahol az ország információháztartását áttekintő nemzeti
információstatisztikát össze kell állítani. Ott azonban jelenleg hiányzik a szakértői háttér és
felsővezetői szinten a feladat iránti érdeklődés.
Másrészt a hagyományos statisztikai adatokon túl egyre nagyobb szükség van a nagy hatalmi
központok tevékenységéről valamint a belföldi közhangulatról szóló értesülésekre. Az IKT
alkalmazása az első területen az adatok intelligens összegzése, elemzése terén, a második
területen új adatforrások bevonása és felhasználása terén látszik perspektivikusnak. Az ilyen
irányú – egészen új módszereket igénylő - tevékenység egy része a KSH-ra lenne telepíthető.
FOGYASZTÓVÉDELEM
Az Alaptörvény szerint: „M (2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny
feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel valóvisszaéléssel szemben, és védi a
fogyasztók jogait.”
Az állampolgárok adattulajdonának, integritásának és magánéletének védelmében
szabályozni kell a digitális eszközök magyarországi forgalomba hozhatóságát illetve
üzemeltethetőségét. A forgalomba hozatalnak legyen feltétele az, hogy a szoftver nem gyűjt és
nem forgalmaz a specifikációban nem ismertetett adatokat, vagy – kérésre – nem gyűjt és
forgalmaz meghatározott típusú adatokat.
Meg kell tiltani azt, hogy a gyártók szoftvereikbe illegális funkciókat építhessenek, ezen belül
az illegális jelentéskészítést (illegal reporting), és az illegális hálózati adatforgalmazást.
Bátorítani kell a piaci szférában, majd a közszférában működő szoftverfunkció elemzők
elterjedését. Hatósági funkcionális felülvizsgálati rendszert kell kialakítani,
szoftverforgalmi tipusengedélyek intézményét az alapszoftverre, az általános alkalmazási
szoftverre (utility). Elő kell mozdítani szoftver, szolgáltatásközvetítők, tanácsadók
rendszerének kialakulását. Mindehhez hatalmas számítástechnikai szakértői kapacitásra van
szükség és a nem nyílt rendszerű szoftverrel kapcsolatban szerzői jogi kérdések, például a
visszafejtés tilalma is felmerülnek. A probléma megoldása elvezethet a nem-nyílt rendszerű
szoftver forgalmazásának visszaszorításához vagy visszaszorulásához is, miután nem nyíltforráskódú szoftvert funkcionálisan nehéz elemezni.
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A frissítések követhetőségének biztosítása érdekében verziópolitikát lehetne bevezetni. Meg
kellene kísérelni visszaszorítani az a gyakorlatot, hogy a szoftvergyártók a felhasználók
tájékoztatása és engedélyének kérése nélkül vagy formális kérésére „frissíthessék” a
felhasználó szoftvereit, fel kell lépni annak érdekében, hogy – a felhasználó kockázatára csak a felhasználó proaktívitása vagy hatósági bevizsgálás esetén, lehessen frissíteni. Számos
felhasználó van, aki nem kér a kényszerkorszerűsítésből, kifejezetten kisebb teljesítményű,
vagy hagyományos terméket szeretne.
Mindezek az intézkedések ágazati és külföldi érdekeket sértenek, azonban egy tiszta
információs társadalom előnyei egyszersmind vonzerőt jelentenek az üzleti élet és a
magánember számára. A „safe harbor” és biztonságosan hajózható útvonalak és kikötők
mellett egy a mai értelemben vettnél biztonságosabb „safe net” nem kevésbé jelentős.
Az állampolgárok integritásának, magánéletének és tulajdonának védelmében kell
szabályozni a digitális eszközök magyarországi forgalomba hozhatóságát illetve
üzemeltethetőségét.
SZELLEMI KÖRNYEZETVÉDELEM
Az Alaptörvény XX. cikk (1) bek. szerint „Mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez”. Ennek keretében a testi egészség érdekében gyógyító megelőző és felvilágosító
intézményeket tart fenn. Ezt kell kiterjeszteni a lelki egészség megóvása érdekében.
Az államnak egészséges környzetet kell biztosítania és ezen belül meg kell védenie polgárait
az információs szmogtól a reklámözöntől, a lelki egészséget, az erényeket romboló fikciótól
is. A szmog, a szennyeződés lényege nem valamilyen szennyező anyag jelenléte, hanem a
szennyező anyag valamilyen határérték feletti, ezért már káros fogyasztása. A túlzott
médiafogyasztás káros hatásai az egészségi, fiziológiai hatások, valamint a gazdasági hatások,
az ember kivonása a termelésből, az önmagába történő beruházásból. Ezeket meg kell
figyelni, az erre vonatkozó adatokat össze kell gyűjteni, hogy intézkedni lehessen.
Az ezen a téren teendő intézkedések az ordas eszmékre való hivatkozásokkal talán belföldön
eladhatóak lennének.
Az államnak az élelmiszerbiztonság terén játszott szerepéhez hasonlóan információbiztonsági
szerepet kell játszania abban, hogy jelentős mennyiségben ne kerüljenek forgalomba káros,
elsősorban hamis információk. Ez nem merülhet ki a jelenleg szankcionált tényállásokban.
Az államnak az információ túlfogyasztását előidéző szolgáltatókkal, az általuk okozott
kárral, a szellemi környezetszennyeződéssel arányosan, meg kell téríttetnie azokat a
károkat, amelyeket az ország népességében megtestesülő vagyonban, az egészségi állapot
rontásával, az emberi agyak káros vagy haszontalan tudás betöltésével okoznak. Ennek
érdekében először, több kutatóhelyen, nemzetközi program alapján, meg kell határoztatnia
ezeket a károkat.
Az államnak meg kell figyelnie a külföldre irányuló határátlépő forgalomba vagy belföldön
külföldi tulajdonba kerülő adatok mennyiségét, különös tekintettel azokra az adatokra,
amelyek felhasználhatók a nemzettagokon belül politikai-hatalmi célpont-csoportok
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kialakítására, azok aktualizálására. Statisztikai módszerekkel egyedileg meg kell figyelnie a
nagy forgalmazókat.
FEJLESZTÉSPOLITIKA
Az informatikával, infokommunikációval kapcsolatos stratégiai koncepcióknak nem ágazati
műszaki-gazdaságfejlesztési koncepcióként valamilyen jövőbeni műszaki paraméter elérését
kell kitűzniük, hiszen
- a műszaki fejlődés már középtávon is nehezen látható előre és főleg, hogy
- a műszaki ügyek csupán eszközök, valamint, hogy
- a műszaki kérdések sokszor természetszerűleg regionális vagy még magasabb szinten dőlnek
el és sokszor
- a szolgáltatói gazdasági hatékonyság, vagy a tulajdonosok politikai szempontjai szerint.
A nemzet fejlődését nem egy infokommunikációs gazdasági ágazati szakprogram keretében
kell tervezni. Kormányzati szinten az információs tevékenységek, a nemzet és az ország
információháztartása helyett nem szabad az infokommunikációs ágazatok jórészt külföldi
tulajdonban lévő, profitorientált vállalatainak további felvirágoztatásával foglalkozni
mindenféle infokommunikációs tevékenységet piacra valónak tekinteni.
- Az infokommunikációs tevékenységek jelentős részét és a nemzet szempontjából a
legfontosabbakat nem a jelenleg így minősített ágazatban végzik.
- ezen ágazatok működésének sokkal jelentősebbek a következményei a nemzet egésze
életére, mint amennyire jelentős az a nemzeti össztermék, amit gazdasági ágazatként
kibocsátanak.
Az infokommunikációs ágazatokat a kormányzatnak elsősorban olyan eszközként kell
szemlélnie, amelyekkel elérhető az a nagyszabású társadalmi-gazdasági változás, amelyre a
nemzetnek és az országnak szüksége van. Nincs szüksége a nemzetnek egy hatalmas profittal
dolgozó digitális tartalomiparra, ha például annak termékeinek fogyasztása közben a nemzet
sérül, vagy fogyasztásába a nemzet belepusztul.
A kulturális ágazatok szolgáltatóit, alkotóit, művészeket, általában a digitális és nem digitális
tartalomszolgáltatókat az állam csak akkor támogassa, ha ők maguk bizonyítják, hogy
megfinanszírozandó alkotásuk a nemzet érdekeit szolgálja. Az információs javak
forgalmának szabályozásakor előnyösebb helyzetbe kell hozni és ott tartani a nemzet
erényesedését szolgáló műveket, azok alkotóit, forgalmazóit és fogyasztóit.
A web2 térnyerésének nevezett folyamatot, az információ-kitermelésnek a háztartások
tömegére való kiterjedését a nemzeti információpolitika figyelmének és intézkedéseinek
középpontjába kell állítani.
Nem feladata az államnak, hogy támogassa a beszerzés céljának nemzeti hasznára,
bizonyított megtérülésére való tekintet nélkül mindenféle digitális eszköz, hálózat,
infrastruktúra beszerzését. Az eszközök – Magyarországon amúgy is csak korlátozottan
megvalósítható korlátozott bősége nem jelenti automatikusan azt, hogy azoktól a nemzet,
vagy az ország gazdasága gyorsabban fejlődik, mint ahogy eddig sem tette. Csak világos,
hasznos, célra orientált, bizonyítottan indokolt beszerzéseket szabad az állami szférában is
elindítani.
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INFRASTRUKTÚRA
Az államnak törekednie kell nemzeti kézben lévő és nemzeti intézmények által felügyelt
infrastruktúra kialakítására, miután műszakilag és jogilag nem garantálható, hogy a külföldi
kézben lévő infrastruktúrával a birtokon belüli külföldi tulajdonosok nem élnek vissza.
Az államnak törekednie kell nemzetközi együttműködéssel olyan alternatív eszköz-, és
hálózati architektúrára épülő párhuzamos tiszta infrastruktúra fokozatos kiépítésére,
amelynek alapelve a fizikai eszközhatárok sérthetetlensége és a szoftvereszközök tisztasága,
működésének átláthatósága és a felhasználó céljainak való megfelelése. Ebben óriási
gazdasági potenciál is lenne, ha egyáltalán műszakilag megvalósítható lenne. Ennek
kialakítása érdekében meg kellene kísérelni tájékozódni egy ilyen tiszta infrastruktúra, vagy
annak egyes részei kínai eszközökkel és beruházással történő létrehozása irányában.
Nem feladata az államnak, hogy támogassa vagy előmozdítsa mindenféle információ
kibocsátását, mindenféle információ-kibocsátás növelését. Az információk bősége egyáltalán
nem jelenti automatikusan a szellem napvilágát, különösen a közösséget fenntartó, gazdagító
szellem napvilágát, sőt van a káros hulladékhoz hasonlóan ártalmatlanításra szoruló
információ is.
Az Európai Unió egyelőre nem ismeri ezt fel, pl. az i2010 dokumentum 1. célkitűzése:
„Megfizethető, biztonságos, nagy sávszélességű kommunikációt, gazdag és változatos
tartalmat és digitális szolgáltatásokat kínáló egységes európai információs tér.” A
tartalomnak csupán a gazdagságát és változatosságát hangsúlyozzák. Bár megemlítik, hogy
„a Bizottság szükség szerint megfontolja a szabályozás felülvizsgálatát, különösen a
magánélet védelme, az elektronikus aláírás és az illegális és a káros tartalom elleni fellépés
területén.”
A NEMZETI ADATVAGYON
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről1 szóló
2010. évi CLVII. törvény 1. § 1 bek. szerint „nemzeti adatvagyon: a közfeladatot ellátó
szervek által kezelt közérdekű adatok, személyes adatok és közérdekből nyilvános adatok
összessége”. Ennek fokozott védelme fontos és helyes intézkedés.
Maga a definíció azonban téves, e törvényben nem a nemzet adatvagyonáról, hanem annak
a közfeladatot ellátó szervek által kezelt – valójában kicsiny - részéről van szó, mely
érzékeny, és feldolgozás, kezelés közben fokozottabb valóban védelmet igényel. Becslésem
szerint az állami adatvagyon mennyiségét és értékét tekintve alárendelt a más adatközvagyonhoz és az adat-magánvagyonokhoz képest. A személyes adatok zöme jelenleg a
háztartások körében keletkezik, tárolása és feldolgozása pedig nagy szolgáltatóknál, jórészt
külföldön valósul meg. A személyes adatokkal foglalkozó részben idézem az EU
értékbecslését. Erre vonatkozóan bizonyosságot a létrehozandó statisztikai rendszer szolgáltat
majd.
A nemzeti adatvagyon kiemelt védelméről szóló törvény megfogalmazása és célkitűzései arra
mutatnak, hogy a döntéshozók még nem ismerték fel, hogy nem csupán és nem is elsősorban
az állami adatvagyon az, amit védeni kell, hanem az adat, mint vagyontárgy általában.
Vagyonbiztonságot kell teremteni, elsősorban a tulajdonosok polgári jogainak világos
törvényi elismerésével és a szabályozó rendszer ilyen irányú módosításával.
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A Kormányzatnak az általános vagyonbiztonság terén meglévő felelőssége körében fel kell
mérnie a nemzeti adatvagyon egészét, és ki kell terjesztenie a védelmet annak egészére,
különös tekintettel azokra a részekre, amelyeket az érintett tulajdonosok, szerzők vagy
adatalanyok egyenként, külön-külön nem tudnak megvédeni. A zárt célú hírközlési
rendszereken kívül lévő digitális adatvagyon egyes eszközönként külön-külön védhetetlen,
csupán a határok monitorozása és szervezett kollektív védelem révén teremthető az
általános vagyonbiztonság körébe sorolható adatvagyon biztonság. Az állampolgárok más
vagyontárgyaikat sem csupán egyedül, egyenként védelmezik, hanem együttes
vagyonvédelmüket, különösen külföldről érkező fenyegetések ellen, az állam által fenntartott
rendőrség, titkosszolgálatok és hadsereg biztosítja.
Mint ahogy elképzelhetetlen lenne, hogy törvény csupán az állami földtulajdont, vagy az
Országgyűlés házának földrészletét védje, vagy, hogy csupán az állami létesítmények
környezete, vagy csupán az állami alkalmazottak személye lenne valamilyen védelem tárgya,
ugyanúgy elképzelhetetlen, hogy az állam érdemben csupán saját adatvagyonának egy részét
védje.
Az országgyűlésnek olyan törvényt kell hoznia, amely – a hagyományos magántulajdon-, és
köztulajdon-védelem részeként, de eltérő eszközökkel és intézményekkel - védelem alá
helyezi az ország, valamennyi tulajdonos teljes adatvagyonát és biztosítja, hogy ez az
adatvagyon tőkejószágként az egész közösség és a tulajdonosok számára is optimálisan
működhessen.
MÁSODLAGOS ÁLLAMI ADATELOSZTÁS
Az állam a másodlagos jövedelemelosztás eszközeivel hozzájárul a jövedelmi különbségek
eltűrhető szinten maradásához. A másodlagos jövedelemelosztás keretében vagy attól
függetlenül részt vállalhat a létrejött Felhővár adatok természetbeni újraelosztásában,
elsősorban a társadalom alján élők erényesedésében, értékesebbé válásában mint munkaerő,
mint családtag és mint állampolgár.
A KÖZADATOK FELHASZNÁLÁSA MÁS SZEKTOROKBAN
A 2012. évi LXIII. törvény szól a közadatok Brüsszel által is szorgalmazott
újrahasznosításáról.63
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5. § A 2. § szerint megállapított adatkörök újrahasznosítására vonatkozó feltételek meghatározása, valamint az
újrahasznosítás céljára való rendelkezésre bocsátás során a közfeladatot ellátó szerv köteles biztosítani az I-III.
fejezet szerinti követelmények érvényesülését.
5. Átláthatóság
6. § A közfeladatot ellátó szerv a közadatokat igénylők megfelelő tájékoztatása és az újrahasznosítás céljából
történő rendelkezésre bocsátás feltételeinek átláthatósága érdekében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint köteles elektronikus úton közzétenni az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokkal összefüggő információkat.
7. § (1) A közfeladatot ellátó szerv kérelemre köteles megjelölni az újrahasznosítás céljára rendelkezésre
bocsátásért fizetendő közzétett díj kiszámításának alapját.
(2) Az érintett közfeladatot ellátó szerv erre irányuló kérelem esetén azt is köteles megjelölni, hogy egyedi
kérelem alapján történő rendelkezésre bocsátás esetén a díjszámításnál milyen tényezőket vesz figyelembe.
6. Megkülönböztetés tilalma
8. § (1) Az újrahasznosítás feltételeinek a közfeladatot ellátó szervek általi meghatározása, az újrahasznosítás
céljára történő rendelkezésre bocsátása, valamint a díjazás megállapítása során a közfeladatot ellátó szerv nem
alkalmazhat önkényes megkülönböztetést a közadatok újrahasznosítását kérelmező igénylők között.
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4. ábra. A közadatok adatfolyamai

Ez a szép, törvényben leírt demokratikus rendszer nem a demokráciának, hanem a nagy big
data szolgáltatóknak kedvez, amelyek ilyen körülmények között tőkeerejükkel, fejlesztési
kapacitásaikkal és piaci kapcsolataikkal akadálytalanul terjeszkedhetnek. Szabad versenyt
eredményez a cápa, a csuka és a kárász között.
Kétségtelen, hogy számos, állami szerveknél keletkezett adat nyersanyagként hasznosítható.
Az állami szerveknek új típusú közvetítő intézményeket kellene létrehozniuk, amelyek
egyrészt ezen adatokat forgalmaznák, más részt olyan adatmonstrumokat hoznának létre,
amelyek új szolgáltatásokat nyújtanának az államigazgatás és elsősorban magyar szolgáltatók
részére. A nyers, külföldre történő adatátadást adminisztratív eszközökkel vissza kellene
szorítani.
Ugyanakkor ezen adatok elérhetővé tétele az új nemzeti intézmények keretében nyilván
kívánatos. Ha ezek az adatok – legalább archiválásuk után biztonságos tulajdonos kezébe
kerülnek, az megóvhatja őket a nem kívánatos felhasználók egy részétől.

(2) Ha közfeladatot ellátó szerv a közadatot újrahasznosítás céljára olyan tevékenysége körében igényli, amely
kívül esik közfeladatai ellátásán, a rendelkezésre bocsátás tekintetében ugyanazokat a díjakat és feltételeket kell
alkalmazni, mint más igénylőkkel szemben.
9. § (1) A közfeladatot ellátó szervek által kötött szerződések vagy egyéb megállapodások nem biztosíthatnak
kizárólagos jogokat a közadatok újrahasznosítása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közadat újrahasznosítására vonatkozó kizárólagosság biztosítható, ha az
meghatározott közfeladat ellátásához kapcsolódó közérdekű szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül
szükséges, ebben az esetben azonban a kizárólagosság indokoltságát rendszeresen, de legalább évente felül kell
vizsgálni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat megállapítja, hogy a kizárólagos jog biztosítása a továbbiakban nem
indokolható, a közfeladatot ellátó szerv haladéktalanul gondoskodik a kizárólagos jogot biztosító jogviszony
megszüntetéséről.
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GAZDASÁGPOLITIKA
A magyar gazdaság alapproblémája az, hogy az emberek, áruk és eszmék szabad áramlása
folyamán az áruk értékének mércéje regionálisan sokkal kevésbé különböző, mint a munka
értékének mércéje. Az IKT-t annak érdekében kell alkalmazni, olyan gazdasági
intézményrendszert azaz mércét kell megalkotni hogy azon a magyar munka
felértékelődjön, mert enélkül Magyarország soha nem fogja közelíteni sem a Nyugatot, nem
hogy esetleg túlhaladni. Ha lehet, a mobilitás fenntartásával, ha nem, akkor bölcs
izolálódással. A rendszer egyik terméke az kell, hogy legyen, hogy a magyarság azt sajátjának
tartsa, fenntartsa, megtartsa és védelmezze.
A gazdaságpolitika középpontjába olyan új innovatív, unortodox rendszerek bevezetését kell
állítani, amelyek a magyar munka nemzeti és nemzetközi felértékelését eredményezik.
Hasonló kísérletek a világon számos helyen már folynak, legismertebb közülük a BitCoin.64
A Ptk. dematerializált értékpapírra vonatkozó rendelkezései megfelelnek az erre vonatkozó
nemzetközi rendelkezéseknek. Ugyanakkor e körben esetleg nyílik lehetőség más, a magyar
gazdaságba bevezetendő még általánosabb, virtuális, digitális gazdasági eszközök
definiálására.
A Kormány gazdaságpolitikája akkor lesz eredményes, ha az országban folyó és a határátlépő
egyre nagyobb volumenű digitális adatfolyamokat megfelelő módon, megfelelő
gazdaságiérték-folyamok kísérik. A globális csoportok – hatókörükben - a jövőben is
meghatározzák majd a globális rendszereket és a globális folyamokat. Alapkérdés, hogy
sikerül-e saját hatókört, a globálistól kedvezően eltérő feltételeket biztosítani a
Magyarország népességétől induló és oda érkező információfolyamokat kísérő
gazdaságiérték-folyamok magyarországi aktorai számára.

64

http://index.hu/gazdasag/2014/02/06/az_mnb_elhatarolodik_a_szent_korona_banktol/
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EGYÉB INTÉZMÉNYEK
Nem színház, iskola, média, hírszolgálat, Internet kell általában, a nemzettagok
tőkejószágként vagy értékként felhalmozott tudásának gyarapító, és érzelemvilágát gazdagító,
ezzel készségeiket, képességeiket fejlesztő, a nemzet fennmaradását, előrejutását támogató
.színház, iskola, média, Internet kell, illetve a régiek mellé ezek kombinációjaként keletkező
új, hatékony intézmények rendszere. Az országnak a korábbi, elsősorban kulturális
ágazatokhoz kötött nemzeti intézményei mellé felhő alapú, közös informatikára épülő nemzeti
intézmények rendszerét kell létrehozni egy sor funkció ellátása érdekében.
Az ország minden lehetőségét felhasználva fejlesszen ilyeneket a maga számára. E cél
szolgálatába kell állítani a magyar nyelvi ipart.
FELHŐVÁR
A nemzet intézményei és állama a nemzet érdekképviseletének és érdekérvényesítésének
eszközei.
A különböző információs társadalmakhoz különböző, őket kiszolgáló infrastruktúrák
tartoznak. Az emberi szellemi tevékenységet pusztán természeti tevékenységnek,
erőforrásnak tekintő állam infrastruktúrafejlesztése folyamán ennek az erőforrásnak a minél
hatékonyabb kitermelését, szállítását mozdítja elő. Ezzel szemben a szabad magyar
állampolgárok együttműködő, szimbiontikus közösségében gondolkodó kormányzat
infrastruktúrája minden módon megteremti az állampolgárok szellemi vagyon-, és
jogbiztonságát és gondoskodik annak fenntartásáról.
A világ műszaki és politikai fejlődése következtében a magyar kormánynak egyik
lehetősége, és kötelessége, hogy számos különböző kezdeményezés révén a népesség, a
nemzet tagjai számára különböző struktúrákat alakít ki, elősegítve hogy önkéntes és
kötelező alapon, védhető (Big Data jellegű) adathegyekre települjön és azok köré
szerveződjön.
Ennek keretében az állam az önkéntes belépőknek olyan védett környezetet biztosít, amely
mentes az ellenérték nélküli és fenyegetést jelentő elsajátítástól (kémkedéstől, ellenérték
nélküli felhasználástól, műveleti tárggyá válástól), gondoskodik az adatok felhasználásáról és
az adathasználat ellenértékét megtéríti. Ösztönzi a belépőket, hogy felhasználható
információt állítsanak elő és hozzanak forgalomba. Gondoskodik az adathegyek védelméről,
jogszerűtlen tevékenység észlelése esetén a behatoló azonosítása érdekében lépéseket tesz, és
ha azonosítja, a rendszerben lévők nevében és felhatalmazása alapján közös osztályos akciót
indít ellene (a kollektív védelem emeli a tétet és a kockázatot a behatoló számára).
A kialakítandó rendszer például a szabadon létrehozható tartalom, a közjószág, a közmű, a
köztulajdon, tulajdoni rész, az arányos hozadék, az arányos jogosultság fogalmain, a
kompetencia valamilyen félautomatikus módszerű elszámolásán alapulhat.
A felhővárat számos több (száz) külön felépítendő intézmény, portál későbbi integrálásával
lehet létrehozni. Ilyenek például a meglévő és felvásárlandó magyar közösségi média, a
Szövetség, az Agora, az Avatéka, az Örökség, és számos más elem.
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Magyar nyelv közműve, véleménykutató eszköz, keresőmű, levelező stb. Értéktisztázó,
véleményhomogenizáló. Közmű, a magyar állam tartja fenn közművelődési céllal, a jövő
képzőhelye, iskolája. Nem szennyező és nem szennyezett, garantált nevelő, továbbképző
tartalmakat halmozna fel, miközben a nem így működő szabályozott médiavilág gyártói adót
fizetnének szennyező hatásaik miatt.
A szabályozott médiának tiltja a reklámtörvény a szolgáltatók és termékeik megnevezését, de
a felhővárban lehetnének „tisztes mesterek”, vagy az akkreditációs rendszer kiterjesztésével
lehetnének „udvari szállítók”.és hozzájuk tartozó tájékoztató rendszer, ezek rendszeréről
tájékoztatás. Közvélemény alakulhatna nem csupán politikai, hanem köznapi ügyekben is. A
felhővár a hosszabb távra tervezőkkel és nekik nem csupán állást, hanem életpályákat
kínálhatna a benne működő közösségekben. A sikeresen emelkedő vállakozók köré spin-off
csoportok alakulhatnának. A felhővár célja nem gazdasági műveletek végzése, hanem
együttműködő közösségek hálózatának szervezése lenne.
A nemzeti elit kialakításához és fennmaradásához szükséges sajátos intézményi és
informatikai infrastruktúra eleme lehetne egy néhány ezer fős igen jól tájékozott és
tájékoztatott, szakkérdésekben alapos és részletes véleményalkotásra képes Belső kör.
Külön kérdés egy ilyen rendszerben a biztonságos működés, ami itt különböző
forgatókönyvek esetén jelentheti akár a rendszer egyes részeinek végső vészhelyzetben való
szétesését, vagy ellenkezőleg, proliferációját is.
SZELLEMI KÖZTISZTASÁGI, KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZEREK
Az államnak folyamatosan elő kell mozdítania azt, hogy polgárai állampolgári döntéseiket
államilag-garantáltan igaz információk alapján hozhassák meg. Az államnak olyan
információs „köztisztasági”, „közvilágítási” rendszert kell kiépítenie, amely intelligens,
érzelmeket is keltő szolgáltatásaival hozzájárul az információháztartás öntisztulásához.
Az államnak kezébe kell vennie a magyar nyelvi ipar fejlesztését azzal a céllal, hogy képes
legyen a web2-n termelődő magyar univerzum folyamatos monitorozására és taktikai
valamint stratégiai nemzetfejlesztési és nemzetbiztonsági feladatok megoldására.
A hírszolgálatoknak, újságíróknak a hírek mai osztályozása helyett az események olyan
kulturális archetipusaira kellene összpontosítania, mint például győzelem, vereség,
gyarapodás és pusztulás, hősök, harc, ellenfél.
A NÉP, ÉS AZ ÁLLAM HANGJÁNAK MEGSZÓLALTATÁSA,SZÍNTÉR ÉS ESZKÖZ
BIZTOSÍTÁSA A KÖZVÉLEKEDÉS KIALAKULÁSÁHOZ
Az újságírók által szerkesztett sajtó hatalmi ágként működik, válogatása a nép hangjából
önkényes és a megbízók érdekeit képviseli. A kormányzat számára fontos lenne az emberek
különböző csoportjai nézeteinek, véleményének megismerése a közügyekben, úgy, ahogy az
közléseikben megnyilvánul, annak feltárása, hogy van-e közös, közvélemény az egyes
kérdésekben, illetve annak a felismerése, hogy mi válik közüggyé. Az IKT felhasználásával
tehát a sajtó és a közvéleménykutatók, politikai elemzők tevékenységét kiegészítő, majd
részben helyettesítő – természetes nyelvi - rendszerekre lenne szükség az egykori TK és az
MTI mai funkciójának ellátására.
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Egy ilyen funkciót valósít meg a TwitterData65. A technológia valós időben mutatja a twitek
gyakoriságát, amit az emberek valahol éppen közölnek.66
Az Avatéka inputja az elektronikus levelek, a Twitter, és hasonló közösségi médiák illetve
ezek magyar változatain a fórumok célzott hozzászólásai. Az új csomag felügyelő
technológiákat67 nem csupán felügyeletre, hanem anonim átmenő tartalomelemzésre is
lehetne használni, bár ha van mód, inkább a szélesebb ablakokat is megengedő tárolást
lehetne előnyben részesíteni.
5. ábra. Az Ukraina szó elhangzásának gyakorisága a Twitteren 2014. februárjában.

Fontos lenne másrészt az állami szervek álláspontjának megismertetése, indokolása, az
emberek felvilágosítása a miértekről. A kormánybarát sajtó ezt a feladatot ma nem képes
ellátni, nagyrészt csak tematizál és sulykol, attitűdöket épít, a szakpolitikákkal érdemben nem
foglalkozik, jóllehet szilárd értelmiségi bázis, nemzeti összhang csak erősebb meggyőződés
alapján, épen szakpolitikai alapokon alakulhatna ki. Az Agora tartalma a
jogszabálytervezetek, a jogszabályok, a parlamenti viták, bizottsági anyagok, statisztikai és
más adatok, hírek alapján több száz fő szakértő által csoportokra tervezett és ezekből
személyre szabottan készített anyagok.
Új intézményekre és technológiára támaszkodva kell megoldani a nemzetet a passzívitásból
kiemelő közéleti fórumok összekapcsolását, a netes fórumok hozadékának felemelését
országos szintre, az együttműködés kommunikációjának fejlesztésével a kohézió erősítését, a
közgondolkodás szinvonalának emelését.

65

https://blog.twitter.com/tags/twitter-data?blog=company
A kormányzatnak fontos lenne hozzáférést szereznie a magyarországi források illetve a Magyarországot,
Hungaryt említő üzenetek statisztikáihoz..
67
DPI or DEEP PACKET INSPECTION: A method of scanning passing data such as emails. It is used by
operators both to provide protection against viruses and to discover more about a subscriber's interests or habits.
In a national security context, it eases the bulk filtering of data as it passes certain choke points.
TEMPORA: GCHQ project for the bulk collection of phone and internet traffic from tapped fibre-optic cables
entering the UK. Content is kept for three days, metadata for 30 days
66
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Felhő számítástechnikával megvalósítható az agora, a közügyekről való rendszeres személyes
tájékoztatás, a közügyekről szóló vélemények statisztikai értékelése, a többségi vélemény
meghatározása, véleményvezérek és pártok kialakulása, a közvélemény alakítása, a korábbi
sajtó helyettesítése. Ennek egyszerű mai változatai az összeállítható hírszolgáltatás, a lájkolás,
a fórumok, a kommentálások, a trendi kiemelése. Véleményvezér (ilyen önjelölt blog már
van): a rendszereknek lehetne csoportszervező funkciójuk is.
NEMZETÉPÍTŐ, SZEREPJÁTSZÓ JÁTSZÓHÁZ
Az államnak nemzetépítési és nemzetvédelmi célból ki kell használnia a közösségi
portálokban rejlő lehetőségeket, ezen eszközök segítségével új közösségeket kell kiépítenie.
A Fellegvár egy része legyen játszóház, ahol a magyarság – mellékesen - megtanulja
közügyeit, megtanulja, hogy saját élete hogyan kapcsolódik a közügyekhez, megtanul
gondolkodni a közügyekről és azokat intézni. Ezt segíti és ebből profitálnának a
közvéleményalkotó intézmények.
Meg kell oldani azt, hogy a nemzet előbbre jutását folyamatosan ezt előmozdító, ösztönző,
aktív közvélemény segítse: ne véleménykutatók 1000 fős mintái és tematizált kérdések, vagy
kérdések nem feltevése formálja azt, hogyan és miről gondolkodik a nemzet. E közvélemény
műszaki hátterét új, a netre támaszkodó szolgáltató intézményeknek kell megteremteniük. A
nemzetépítő államnak egy ilyen információs társadalom felépítése során célja és feladata a
nemzet építése. A nemzet építése pozitív érzelmi, gazdasági, jogi és más kapcsolatok építése,
ezek épülésének elősegítése a nemzet tagjai között.
A MAGYAR TÉKA
A piacra dolgozó professzionális szolgáltatókkal szemben helyzetbe kell hozni a helyi és más
közösségek azon félprofesszionális vagy amatőr szolgáltatóit, akik azokat szolgálják ki.
A magyar állam létrehozhat például egy magyar keresőrendszerrel ellátott Magyar Tékát
(alkalmat adva a magyar nyelvi iparnak arra, hogy a magyar nyelv kitűnő adottságait
kihasználó tartalom alapú rendszert fejlesszen), intézményrendszert teremthet a nem
szervezett médiagyártók forgalomarányos díjazására és felszámolhatja a tartalmon belül a
szervezettmédia-tartalmak és azok szolgáltatóinak előjogait. Nemzeti, big data jellegű (azaz
nem csupán a jelenlegi jogszabályok által definiált) médiát, hanem minél több féle és minél
több önként szolgáltatott adatot tartalmazó), egy vagy több állami tartalomelosztó rendszert
hozhat létre, a forgalom lebonyolítására olyan crowdsourcing közösségi médiaintézményrendszert kell játékszervezés, beruházás, vásárlás, a nagy közösségi médiumok és a nagy
távközlési szolgáltatók magyarországi leányvállalatainak felvásárlása és más intézkedések
révén kialakítani, amelyek szórakoztatók, érdekesek és amelyben való részvételben az
emberek érdekeltek, és amely számukra a médiaforgalmazás mai globális megoldásainak
használatánál nagyobb előnyökkel jár. Minden tartalom legyen mindenütt, bármikor elérhető,
de egyedi, alkalmi áron. Árukapcsolásos rendszerben ajánlott termékeket lehetne terjeszteni,
és a „szennyező fizet” elvet alkalmazni a szellemi termékek területén.
Külön megfontolásokat és kezelést igényelnének a rendszerekben az archiválás68, és az
elektronikus másolatkészítés 69
68
69

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700114.GKM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500013.IHM
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AZONOSÍTÓGAZDÁLKODÁS
A jelenleg a NMHH-hoz nem tartozó azonosítógazdálkodás körében, az IP címekhez kötött
szolgáltatások, együttes forgalmazásával meg lehet változtatni a virtuális tér struktúráját.
Prémium, például – különlegesen védett – címek, prémium szolgáltatásokat lehet megindítani.
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1. melléklet
Az infokommunikációs tevékenységeket érintő magyarországi jogszabályok nem teljes körű jegyzéke.
I. Törvények:
1.
2.

27.

1993. évi XLV. törvény a statisztikáról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300046.TV
2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
http://www.complex.hu/kzldat/t1300050.htm/t1300050_0.htm
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.TV
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
2011. évi CC. törvény a nemzeti mobilfizetési rendszerről
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000185.TV
2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000157.TV
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1000104.TV
2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról.
http://www.nfu.hu/download/2074/CI_2007_tv.pdf
2004. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról. http://nava.hu/mi-anava/jogszabalyok/nava-torveny/
2004. évi CLX. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
1999. évi LXXVI törvény a szerzői jogról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV
2012. évi CXIII. törvény az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik
Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti
kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az
Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének,
valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500119.TV
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvényhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
http://www.scribd.com/doc/36534234/2005-evi-CXXXIII-torveny-szemely-es-vagyon%C5%91r
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. http://ptk2013.hu/wpcontent/uploads/2013/03/uj_ptk_szov.html
2013. évi L. törvény a Polgári törvénykönyvről. http://ptk2013.hu/wp-content/uploads/2013/03/uj_ptk_szov.html
2013. évi XVI. tv. a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról.
http://www.complex.hu/kzldat/t1300016.htm/t1300016_0.htm
2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, a megtett úttal arányos
díjról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300067.TV
A 2004. évi II. törvény a mozgóképről. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82854.254801

1.

II. Kormányrendeletek:
122/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet a készülék üzemben tartási díj beszedésének részletes szabályairól

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

277/2003. (XII.24.) Korm. rendelet a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel
kapcsolatos eljárásokról
241/2004. (VIII.16.) Korm. rendelet a posta veszélyeztetettségi és minősített időszaki felkészítésének
rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről
236/2004. (VIII.13.) Korm. rendelet a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól
180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos
információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről
100/2004. (IV.27.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki
felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról
73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható
közvetítőválasztásról
9/2005. (I.19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre,
illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól
45/2005. (III.11.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500305.kor
335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének
biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról. http://www.jogiadatbank.hu/doc.php?docid=WKHUQJ-XML...print=1
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok
kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 346/2010.
(XII.28.)
Korm.
rendelet
a
kormányzati
célú
hálózatokról
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000346.KOR
268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről 78/2010. (III. 25.)
Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az
elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100309.KOR
38/2011 (III. 22) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásának biztosításáról http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100038.KOR 5/2011.
(II.3.) Korm. rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról kapcsolatos eljárások
részletes szabályairól
243/2011. (XI.22.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről a 2012. évben
356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról 83/2012.
(IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról
82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról
83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200084.KOR
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai
szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről
336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes
szabályairól 157/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának 2004.
évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, és az Egyetemes Postaegyesület
Általános Szabályzata 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Első Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
340/2012 (XII.5.) Korm. rendelet a 288/2009. (XII.15) Korm. rendelet módosításáról az Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről a 2011. évben
301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az
információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági
eljárásáról
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27. 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai
ellátásának részletes szabályairól
28. 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetett megtett úttal arányos
díjról
szóló
2013.
LXVII.
törvény
végrehajtásáról
169/2013
(V.29.)
Korm
rendelet
http://eho.hu/opten/light/torvtar/torvszoveg.php?twhich=228208
29. 32/2013 (XI.18.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII.3.) Korm. rendelet módosításáról
30. 257/2010. (XI.9.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről a 2011. évben
31. 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről a 2010. évben
32. 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

III. Miniszteri rendeletek:
26/2013. (X. 21.) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek
képzésének és továbbképzésének tartalmáról
7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi
szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről
25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíj-köteles utakról x
69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának
részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai
szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról x
68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási
engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról x
67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint
feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra
vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről x
44/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet a Médiatanács szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
megfizetéséről x
26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és
felkészülési feladataik meghatározásáról x
114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700114.GKM
52/2007. (V. 17.) GKM–OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint
szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről x
62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről
4/2006. (IV. 19.) IHM rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő
nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjakról x
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi
mintákról
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének
szabályairól
9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a
kijelölésükre vonatkozó szabályokról x
13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló x
3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira
vonatkozó részletes követelményekről x
12/2004. (IV. 22) IHM rendelet a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási
kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól x
27/2004. (X. 6.) IHM rendelet az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti
rendszerének létrehozásáról, működtetéséről, hatásköréről, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és
kapcsolattartási kötelezettségeiről x
23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről x
16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet a piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező
szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről
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22. 14/2004. ( IV. 24.) IHM rendelet a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos
személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről x
23. 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az
azokhoz való hozzáférés előírásáról
24. 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről
25. 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy
ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól x
26. 19/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési tevékenység elkülönítéséről, valamint az
elektronikus hírközlési szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének részletes szabályairól
27. 7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról x

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

NMHH rendeletek:
17/2013. (X. 14.) NMHH rendelet egyes azonosítógazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról
x
15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet a rádióamatőr szolgálatról x
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról x
13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
részletes szabályokról
12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH
rendelet módosításáról
7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről
5/2013. (III. 11.) NMHH rendelet a közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról x
4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében
adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről x
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre
kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról x
2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak
megállapításáról
1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet a nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak
megállapításáról
15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról
11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes
szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről
10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár
besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául
szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról x
9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet a felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról x
8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal
való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről x
7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól x
6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet a digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek
együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről x
5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének
és használatának díjáról x
4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és
titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a
szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az
azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról x
módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról x
11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes
szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről
10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár
besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául
szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról
9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet a felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról
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25. 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal
való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
26. 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
27. 6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet a digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek
együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről
28. 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének
és használatának díjáról
29. 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és
titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a
szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az
azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról
30. 3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra
irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki
követelményekről
31. 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól
32. 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való
alkalmasságának megjelöléséről
33. 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és
felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről
34. 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári
célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről
35. 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
36. 10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések
belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról
37. 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
38. 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
39. 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat
szabályairól
40. 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről
41. 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás
rendjéről
42. 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet a frekvencialekötés és -használat díjáról
43. Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló
eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról 2013. december 9.
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2. melléklet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal ismertetője a Google Street View adatkezelési ügyéről
és észrevételek70
Mint az bizonyára közismert, a Google cégnek létezik egy úgynevezett Google Street View (a továbbiakban:
GSV) szolgáltatása, mely szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a világ különböző helyeit, utcaszintű, 360 fokos
panorámaképek formájában tekintse meg a felhasználó.
A Google a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt autókat küld a feltérképezni kívánt országba, és heteken,
hónapokon keresztül végigfényképezi az utcákat. Ezt követően az elkészült felvételeket feldolgozzák, majd a
szolgáltatás honlapján mindenki számára elérhetővé teszik. Ez a szolgáltatás a világ számos országában (többek
között Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban és az Egyesült Államokban)
elérhető,és használata, alkalmazása elsősorban idegenforgalmi szempontból jelentős. A GSV szolgáltatás az
alábbi linken található meg: http://maps.google.hu/intl/hu/help/maps/streetview/index.html
Tekintettel arra, hogy a vázolt eljárás számos ponton érinti az állampolgárok magánszféráját, és sok esetben
személyes adatok kezelésével járhat, ezért a Hatóság fontosnak tartotta a GSV szolgáltatás magyarországi
bevezetése folyamatának nyomon követését, illetve a szolgáltatás személyes adatok védelmével kapcsolatos
vizsgálatát.
A GSV szolgáltatás vizsgálatát az Adatvédelmi Biztos Irodája kezdte meg 2009-ben. Miután az adatvédelmi
biztos értesült a Google fényképezési szándékáról, 2009. május 7-én sajtóközleményt adott ki, melyben
javaslatot tett a fényképezés leállítására, mert nem volt tisztázott, hogy mi a felvételkészítés jogalapja, illetve,
hogy az érintettek miként érvényesíthetik a hozzájáruláshoz, tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz fűződő jogukat a
fényképezés folyamán.
Ezt követően a Google megszakította tevékenységét, és együttműködést kezdeményezett az Adatvédelmi Biztos
Irodájával. Többfordulós konzultációt és széleskörű vizsgálatot követően, 2011 májusában az adatvédelmi biztos
állásfoglalást adott ki a GSV szolgáltatással kapcsolatban. A Google által elvégzett fényképezés a cég Google
Térkép szolgáltatásának pontosítását szolgálja. A GSV projekt vizsgálata során a Google a közterületi
fényképezés céljaként a térképszolgáltatásokhoz felhasználandó alapadatbázis kialakítását, további termékek
fejlesztését, illetve a GSV szolgáltatás nyújtását jelölte meg. Fontos megemlíteni, hogy a felvételek feldolgozása
során,az azokon megjelenő arcokat és rendszámokat minden esetben kitakarja, így ezek vonatkozásában a
magánszféra nem sérül. Egyedül az ingatlanok esetében merülhet fel a személyhez fűződő jogok megsértése, de
ebben az esetben is mindenképpen különbséget kell tenni egy társasház, és egy családi ház között, hiszen csak az
utóbbival összefüggésben beszélhetünk egyáltalán személyes adatok kezeléséről.
Ez az érvelés nem helytálló. A fényképezés során mindenkinek a személyes használatában álló lakását
fényképeik le ilyen esetben is, mely lakás egyébként a tulajdonos meghatározott személyes hányadát képezi
társasházi ingatlanból. Ami közös, az nem azt jelenti, hogy a tulajdonosoknak nincs közük hozzá. A lakás pedig
mindenkinek a legszemélyesebb életterét képezi, melynek adataiból a benne lakók adatai igen nagy mértékben és
pontosan meghatározhatók.
Az adatvédelmi biztos a GSV szolgáltatással kapcsolatban kiadott állásfoglalásában az említett célok és
intézkedések ismeretében alakította ki állásfoglalását, amely szerint „amennyiben a cég teljesíti az
állásfoglalásban meghatározott, a magánszféra védelmét szolgáló adatvédelmi feltételeket, akkor a Google által
megjelölt cél adatvédelmi szempontból nem kifogásolható.”
A biztos által kiadott ajánlásban foglaltak szerint „a felvételek nyilvánosságra hozatala előtt is lehetőséget kell
nyújtani az érintetteknek, hogy a megjelölt helyen készült felvétel (akár személyről, járműről, ingatlanról)
nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhasson”.
Az adatvédelmi biztos itt még e tekintetben a törvénynek megfelelően járt el.
Az állásfoglalásban meghatározott feltételeket a Google egy kivételével elfogadta, majd 2012-ben a
fényképezést az ország területén elvégezte, azonban a cég arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy mindaddig, amíg
a kérdéses feltétel vonatkozásában nem jutnak megegyezésre a Hatósággal, nem indítják el a szolgáltatást.
70

http://www.naih.hu Pirossal szedve saját észrevételeim.
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Véleményem szerint a Google súlyosan jogsértő módon járt el, azonnal fel kellett volna lépni ellene. A
felvételezés elvégzésével birtokon belüli helyzetbe hozta magát, a magyar államnak emiatt ettől kezdve már nem
voltak hatásos eszközei a személyes adatok tömegének külföldre juttatása megakadályozására.
A fentiekben vázolt helyzet jogszerű rendezése érdekében a Google képviselői megkeresték a Hatóságot,és
egyeztetést kezdeményeztek.
Tekintettel arra, hogy az ügyben már létezik egy, az adatvédelmi biztos által kiadott állásfoglalás,mely
részletesen tartalmazza a GSV szolgáltatás jogszerű bevezetésének és üzemeltetésének feltételeit, a Hatóság
kellő körültekintéssel kívánta az ügyben álláspontját kialakítani. A bevezetni kívánt szolgáltatás társadalmi
elfogadottságának előzetes felmérése érdekében a Hatóság megkereste számos nagyobb magyarországi város,
(Budapest,Debrecen,Miskolc, Győr, Szolnok, Veszprém, Szeged) önkormányzatát, és kérte a polgármesterek,
illetve közgyűlések álláspontját a szolgáltatás bevezetése mellett és ellen szóló érvek objektív értékelése
céljából. A visszaérkező válaszok alapján egyértelművé vált, hogy az önkormányzatok kívánatosnak tartják a
GSV szolgáltatás bevezetését,így a Hatóság álláspontja kialakításakor tekintettel volt arra is, hogy az
önkormányzatoknak a közérdekű adatok terjesztése szempontjából is hasznos lehet a vizsgált projekt
Magyarországon történő elindítása.
Személyes adatok tömegének nyilvánosságra hozatala súlyosan sérti a közérdeket.
Az elmondottak,valamint a Google-lal folytatott egyeztetések alapján a Hatóság 2013.január 23-án kiadta
állásfoglalását. Ebben a Hatóság elnöke hangsúlyozta, hogy a biztos ajánlásának kiadása óta eltelt időben
nyilvánvalóvá vált,hogy az említett követelmény (előzetes tiltakozás) irreális elvárás a szolgáltatótól. Új
állásfoglalás kiadását indokolta továbbá az is, hogy az adatvédelmi biztos állásfoglalásának kiadása óta
megváltozott a jogi környezet is,hiszen az Európai Bíróság a C468/10. és C469/10. sz.egyesített ügyekben hozott
ítéletében kimondta, hogy a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a
továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 7. cikk f) pontjának közvetlen hatálya van. A GSV projekt elemzése során
abból kell kiindulni, hogy az adatvédelmi jog a magánszféra védelmét szolgálja a személyes adatok feletti
rendelkezési jog kereteinek meghatározásával. A vizsgált projekt elemzésekor döntő jelentősége van az elérni
kívánt célnak,illetve a rögzítendő adatok korlátozott célú felhasználásának. A képfelvétel készítés adatvédelmi
jogi szempontból legfontosabb jellemzője a szisztematikus,
Nem az a lényges, hogy a fényképező hol áll, hanem, hogy hol van a fényképezendő objektum.Nem az utcán
sétáló emberekkel van gond, hanem a lefényképezett házakkal, amelyek ilyen módon ki vannak téve betörők
előzetes szemléjének, a tulajdonosok illetve lakók profilírozásának, agresszív ingatlanfejlesztésnek, valamint
annak, hogy harcmezői információrendszerekbe táplálják be azokat.Az adatok útja elkészültük után
követhetetlen. A Google időközben meg is változtatta szabályzatát, harmadik személyeknek is korlátozás nélkül
átadja adatait. A szisztematikusságot a Hivatal szemlátomást enyhítő körülményként értékelt, pedig az éppen
ellenkezőleg a tilalom feloldása ellen szól. Mindezek a veszélyek ugyanis nem egy-egy magyar állampolgárt
fenyegetnek, hanem több milliót, ezért az egész rendszernek súlyos negatív kihatásai vannak, amit nem
kompenzál az, hogy a már ittlévő túristák, ha fizetővendég szolgálatot vesznek igénybe jobban eligazodnak.
Túrisztikai érdek ugyanis csak a városok bizonyos szűk területein merülnek fel. Nem adatvédelmi, hanem
nemzetvédelmi aggályok merülnek tehát fel, amelyeket a Hivatal nem vizsgált, sőt láthatólag senki nem vizsgált.
közterületen zajló fényképezés,amely szükségszerűen együtt jár természetes személyekkel összefüggésbe
hozható információk rögzítésével. Bármely művelet adatvédelmi jogi megítélésének középpontjában az a
jogviszony áll, amelynek megvalósulásához a személyes adatokat felhasználják (vagy felhasználni kívánják),
tehát a jogi elemzés kiindulópontja a felvételek készítésének célja.
Az adatkezelés céljaként két szolgáltatást jelölt meg a Google. Az egyik a felvételek alapján a
térképszolgáltatásokhoz felhasználandó alapadat-bázis kialakítása,illetőleg ennek felhasználásával további
termékek fejlesztése.
Ráadásul úgy, hogy az elkészülő tőkejószág hozadékából az országból a továbbiakban senki nem részesül. A
helyes megoldás az lett volna, ha a közterületeken történő fényképezést az Önkormányzatok engedélyéhez
kötötték volna, hasonlóan a közterületi filmezési, árusítási joghoz, az önkormányzatok pedig az adatbázis
üzemeltetésének használatából royaltyt kaptak volna, melyet a település fejlesztésére fordíthattak volna. A
tájékozatlan, jóhiszemű és naív, felkészítetlen városvezetők a „jó digitális információs társadalom”
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ideológiájának hatása alatt nem mérlegelték valamennyi körülményt megfelelően. Az ingatlanok tulajdonosai
pedig hozzájárulásukért szintén royaltyt és állandó ellenőrzési jogot kaphattak volna az adatbázis minden továbi
felhasználása után. A magánszférát érintő hátrányos következményeket, az ingatlanok és tulajdonosaik
veszélyeztetettségének növekedését
A másik cél pedig a GSV szolgáltatás nyújtása.
Ezek a célok legitimnek tekinthetők és a magyar adatvédelmi jogi szabályokkal a megfelelő garanciák nyújtása
mellett összeegyeztethetőek.
A korlátlanul és sokszor, bárki által, bármilyen céllal lekérdezhető adatbázis létrehozása egyáltalán nem legitim,
a célhozkötöttség elvvel ellentétes, engedélyezése pedig bianko felhatalmazás adása illegitim, jogszabályellenes.
Semmilyen garanciát nem tudnak adni.
Ennek feltétele a szolgáltatások előkészítésével és nyújtásával együttjáró, a magánszférát érintő hátrányos
következmények kiküszöbölése. A különböző érdekek mérlegelése során figyelembe kell venni, hogy a
tevékenység nem személyes adatok további felhasználására irányul,
Ez az állítás valótlan. Magyarországon a Nyilvántartó Hivataltól némi ráfordítással gyakorlatilag mindenkinek
beszerezhető a neve és lakcíme, sőt születési éve is, ezekkel a képek összekapcsolhatók, tehát ezek kifejezetten
személyes adatok és ezeket adatbázisban és további – ismeretlen célú – fejlesztések érdekében és azok
üzemeltetése során is felhasználhatják. A Google esetleges olyan általános nyilatkozata, miszerint ezen adatokat
nem fogják illegitim módon és célokra felhasználni, azután, hogy a biztos állásfoglalását semmibe véve
végrehajották a fényképezést és azután, hogy meghirdetett „adatvédelmi” poliitkájuknak része legkülönbözőbb
szolgáltatásaik összekapcsolása, komolyan nem vehető.
azonban elkerülhetetlen, hogy a feldolgozatlan felvételeken – adott feltételek fennállása esetén – nagy
mennyiségben szerepeljenek személyes adatoknak minősíthető információk (például: arcképmás, rendszámok,
egyes személyek magatartására, hollétére vonatkozó információk). Az Infotv. fogalom-meghatározása szerint a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a felvételek nyilvánosságra hozatala is adatkezelésnek
minősül (3.§10.pont). A fogalom-meghatározásnak létezik egy olyan lehetséges értelmezése, miszerint egy adott
személyről történő felvételkészítés adatkezelésnek minősül attól függetlenül, hogy a személyt könnyebben vagy
nehezebben lehet azonosítani, vagy az adatkezelő szándéka kiterjed-e arra, hogy a személyt neve útján vagy más
módon azonosítsa. A feldolgozatlan felvételekbe való betekintés alapján megállapítható, hogy a Google kiváló
felbontású felvételeket készít a GSV szolgáltatáshoz, az egyes személyek könnyen felismerhetők a felvételeken.
A Google GSV szolgáltatáshoz felhasználandó képfelvételeket készítő járművei az azonosítás szándékával
történő adatkezelés esetén személyes adatokat rögzítenének a járókelőkről.
A személyes adat fogalma független attól, hogy az adatkezelőnek mi a deklarált szándéka.
Az európai és magyar adatvédelmi jogalkalmazói gyakorlat szerint szintén személyes adatnak minősülhet a
gépjármű hatósági jelzése abban az esetben,ha az meghatározott természetes személyhez kapcsolható, vagyis
ilyen esetben ezen adatok rögzítése is személyes adat kezelésének tekintendő. A kívánt technológia alkalmazása
során előfordulhat, hogy természetes személyekről,illetve gépjárművek rendszámáról is készül felvétel,ami a
fentiek alapján adatkezelésnek minősülhet. Ahogyan az a Google válaszleveléből is megállapítható, a cég a
szolgáltatás nyújtásához nem kíván személyes adatokat felhasználni, hiszen ez a projekt céljához nem
szükséges,ugyanakkor a felvételek elkészítése során előfordulhat, hogy az Infotv. által védendő adatokat
rögzítenek a képfelvevő eszközök. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport a hozzájárulás fogalommeghatározásáról szóló 15/2011. számú Véleményében (a továbbiakban: Vélemény) kifejtette, hogy a jogszerű
adatkezelésnek nem csak a hozzájárulás lehet az egyetlen jogalapja. Az Adatvédelmi Irányelv 7. cikkében
szereplő jogalapok említési sorrendje lényeges, de ez nem jelenti azt, hogy mindig a hozzájárulás a
legmegfelelőbb jogalap ahhoz, hogy az adatkezelő jogszerűen kezelje a személyes adatokat. Az Adatvédelmi
Irányelv 7. cikke értelmében a tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy a személyes adatok csak abban az
esetben kezelhetőek,ha:
a) az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta; vagy
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; vagy
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez szükséges; vagy
d) az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges; vagy
e) az adatkezelés közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy
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az adatkezelőre,illetve az adatokról tudomást szerző harmadik félre ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához
szükséges, vagy
f) az adatkezelés az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy
felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az
érintettnek az 1.cikk (1) bekezdése értelmében védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok
tekintetében. Különös tekintettel kell lenni az Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pontjára az Európai Bíróság C
468/10. és C 469/10. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete alapján. Az Európai Bíróság ebben kimondta, hogy az
Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pontjának közvetlen hatálya van. Az Európai Bíróság az ítéletében
megállapította, hogy az Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pontja „olyan rendelkezés, amely kellően pontos ahhoz,
hogy az egyén hivatkozhasson rá, és a nemzeti bíróságok alkalmazhassák” (Ítélet 52. bekezdés). Ezzel
egyidejűleg az Európai Bíróság azt is megállapította, hogy habár az Adatvédelmi Irányelv „tagadhatatlanul többé
vagy kevésbé jelentős mérlegelési mozgásteret biztosít a tagállamoknak egyes rendelkezései végrehajtása során,
a 7. cikk f) pontja mindazonáltal feltétel nélküli kötelezettséget tartalmaz” (Ítélet 52.bekezdés).
A fentiek értelmében az adatkezelés jogalapjainak elemzése kapcsán az Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pontját
is figyelembe vette a Hatóság, mivel úgy ítélte meg, hogy a Google-nek a GSV szolgáltatás bevezetéséhez és
működtetéséhez olyan jogszerű érdeke fűződik, amelynek érvényesítéséhez szükséges lehet az érintett adatainak
kezelése, és amely arányban áll az érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogának esetleges
korlátozásával.
A magyar Hivatal pedig néhány millió magyar és külföldi állampolgár biztonságának megőrzését és alapvető
emberi jogainak érvényesülését alábbvalónak tartotta a Google profitjánál és a Google ügyfeleinek ismeretlen
érdekeinél.
Az irányelv elemzett jogalapjához illeszkedik az Infotv. 6. § (1) bekezdése, mely rendelkezés azon fordulata
alkalmazható a vizsgált szolgáltatás vonatkozásában, hogy „személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen”, hiszen a Google,mint szolgáltató a felvételek készítése előtt nem tud
minden érintettel kapcsolatba lépni, mert az gyakorlatilag megvalósíthatatlan.
A Google igenis kapcsolatba tud lépni minden lakóval, hiszen ezt a Hatóság maga is később előírja számára. A
Google – ha akarna, kapcsolatba tudna lépni a felvételeken szereplő magánszemélyekkel is, hiszen a tömeges
arcfelismerés régen megoldott probléma, és a piacon elérhetők fényképadatbázisok is. A gépkocsinyilvántartáson
keresztül megszerezhetők a gépkocsitulajdonosok adatai is. Mindazonáltal a lakásokra, ingatlanokra vonatkozó
adatok sokkal értékesebbek, hiszen ezek a személyek állandó tartózkodási helyére vonatkoznak, míg pillanatnyi
valahol tartózkodásukból, gépkocsijuk valahol tartózkodásából kevesebb következtetés vonható le. A lakásokra
vonatkozó adatok az igazán védendők, nem pedig a felvételeken látható személyek és autók adatai, melyet a
Google készségesen elhomályosít. Mindazonáltal az eredeti felvételek a Google birtokában maradnak, azzal
bármikor bármit tehet, miután a Hatóságnak sem joga, de még inkább lehetősége nncs arra, hogy azok meglétét,
hollétét és minőségét ellenőrizze.
Ami az adatkezelés célját illeti, a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek közül a vizsgált
szolgáltatás tekintetében a b) pontra kell figyelemmel lenni, mely szerint „az adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll”
.
A jogszabály akkor, amikor jogos érdekre utal, az üzleti érdeket is értelemszerűen ide sorolja,amely abban az
esetben méltányolható, ha a szolgáltató megfelel a fordulat második részében szereplő korlátozásnak, vagyis a
StreetView szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó érdek érvényesítése arányban áll az érintett személyek
jogainak korlátozásával. Ez a kitétel a Hatóság álláspontja szerint akkor teljesül,ha a Google minden ésszerű
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy személyes adatok kezelésére a projekt során ne kerüljön sor,
Ez lehetetlen feltétel, a Google végig személyes adatokat kezel.
valamint érvényesíti a jelen állásfoglalásban meghatározott garanciákat.
A Hatóság állásfoglalásában meghatározott garanciák között kiemelt jelentősége van az eredeti (nyers) adatokon
szereplő arcképmások,rendszámok mielőbbi elhomályosításának,hiszen minél tovább maradnak felismerhetők,
annál tovább fennáll annak kockázata, hogy a felvételeken található információk azonosítható természetes
személyekkel összekapcsolhatóak maradnak, illetőleg a felvételek olyan személyek, például hatóságok birtokába
kerülhetnek, akik (amelyek) az azonosítás szándékával kezelnék az információkat. A nyers adatok tárolását tehát
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a lehető leghamarabb meg kell szüntetni, a fent említett jogos érdek érvényesítésével összhangban. A személyes
adatok védelme szempontjából kétségtelenül az lenne a legkívánatosabb, ha az alkalmazott technológia már a
felvételek elkészítésének időpontjában lehetővé tenné a természetes személyekkel összefüggésbe hozható adatok
elhomályosítását. A Hatóság számít arra,hogy a StreetView szolgáltatást nyújtó szervezetek erőfeszítéseket
tesznek ezen kívánalom érvényre juttatása érdekében
Tehát nem, hogy a Hatóság állásfoglalásának megfelelően adott határidőre befejeznék a szükségesnek ítélt
módosításokat, amelyek elvégzését aztán a Hatóság ellenőrizné, hanem erőfeszítéseket tesznek és a Hatóság
számít erre. Milyen Hatóság ez?
Azon kívül ezek nem garanciák, hanem a Hatóság jámbor óhajai, amelyek megvalósulását nincs módja
ellenőrizni.
Az érintetteknek,és elsősorban a családi házas ingatlanok lakóinak könnyen elérhető módon meg kell adni azt a
lehetőséget,hogy tiltakozzanak ingatlanjuknak a StreetView szolgáltatás keretében nyilvánosságra kerülő
képanyagában való szereplése ellen. A tiltakozás beérkezését követően a Google-nak, illetve más hasonló
tevékenységet folytató szervezetnek öt munkanapon belül eleget kell tennie a törlési igénynek.
Fontos továbbá, hogy a nyers adatok tárolása céljának meg kell felelnie az állásfoglalásban bemutatott jogos
érdekeknek, azt nyilvánosságra kell hozni, valamint tájékoztatni kell a nyilvánosságot arról, hogy a nyers
adatokat milyen körülmények között továbbíthatják a szolgáltatón kívüli szervezeteknek.
Vagyis utólag kell a célokat nyilvánosságra hozni, ami ismét ellentétes a törvénnyel.
A Hatóság állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a GSV projekt keretében történő felvételkészítés minden
említett feltétel maradéktalan érvényesülése esetén a személyes adatok védelme szempontjából nem
kifogásolható. A Hatóság a kiadott állásfoglalástól függetlenül fenntartja a jogot, hogy egyedi ügyekben éljen az
Infotv.-ben biztosított vizsgálati lehetőségekkel,és az esetlegesen felmerülő jogsérelmek orvoslása érdekében
megtegye a törvényben számára biztosított intézkedéseket.
A Hatóság a továbbiakban is figyelemmel kíséri a projekt megvalósulását, és az állásfoglalásban foglaltakat más
szolgáltatók által nyújtott hasonló szolgáltatások esetében is alapul veszi. A StreetView szolgáltatáshoz
szükséges felvételek elkészítése és feldolgozása során teljesítendő követelmények:
Miután a Google már befejezte a felvételezést, ezek az ajánlások legfeljebb más esetekre vonatkozhatnak.
A szolgáltatást nyújtó szervezeteknek biztosítaniuk kell a közvélemény előzetes tájékoztatását (legalább egy
héttel korábban) a Magyarországon tervezett felvételkészítéssel kapcsolatban. Az információkat online felületen
magyarul is elérhetővé kell tenni. Ezzel egyidejűleg a Hatóságot is tájékoztatni kell a felvételkészítéssel
kapcsolatos körülményekről.
• Javasolt olyan napokon és napszakban elkészíteni a felvételeket, amikor kevesen tartózkodnak az utcán, ilyen
módon csökkentve a természetes személyekre vonatkoztatható adatok számát a rögzített képanyagban.
• Az érzékeny területek (kórházak, szociális ellátó intézmények stb.) környezetében – ahol lehetséges – a
szolgáltatóknak tartózkodniuk kell a felvételkészítéstől.
• A képfelvevő eszközök elhelyezését úgy kell megtervezni, hogy ne lehessen olyan területekre betekinteni,
amelyek a gyalogos járókelő elől szándékosan eltakartak. Ha mégis készül ilyen tartalmú felvétel, akkor azt akár
a Google észlelése, akár az érintett kérelme alapján az észlelést, illetve a kérelem beérkezését követően el kell
homályosítani.
• Mind online módon,mind írásban lehetővé kell tenni az érintettek számára a törlés iránti kérelmek benyújtását.
• A törlés iránti kérelmeknek 5 munkanapon belül eleget kell tenni.
• A felvételeken szereplő személyes adatokat,amint lehet,el kell homályosítani, és a nyers adatokat a lehető
leghamarabb törölni kell, a szolgáltató jogos érdekeivel összhangban.
A kis létszámú, és az államigazgatástól független hatóság nem képes kellő műszaki és jogi ismeretekkel
felvértezve és kellő kapacitással ellátva szembeszállni a nagy szolgáltatókkal.
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