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Bevezetés
A korábbiakban döntés született arról, hogy a Kormány információpolitikájának támogatására
az OSAP-on és külső adatforrásokon alapuló információstatisztikai rendszert kell létrehozni.
Ennek előkészítéséhez legalább vázlatosan fel kellett (volna) tárni a világban működő hatalmi
csoportok információpolitikájának (néhány) releváns elemét. Ez az összeállítás ezzel a céllal
készült. E minőségében is aligha tekinthető másnak, mint a rendelkezésre álló rövid idő alatti
kísérletnek. A feladat megoldása kutatócsoportot, intézetet, tanszéket igényelne.
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STAKEHOLDERS: A HATALMI KÖZPONTOK HIERARCHIÁJA
Az egyes hatalmi központok1 különböző módon reagáltak az IKT forradalomra. A
legnagyobbaknak megvannak az eszközeik arra, hogy már az eszközfejlesztés során
érvényesítsék elvárásaikat olyan funkciók beépítésére illetve nem-beépítésére, amelyek
céljaik elérésére alkalmasak, reakciók helyett akciókban gondolkodnak.
A nagyhatalmak információpolitikája különböző első közelítésben politikai dokumentumaik
alapján tanulmányozható. A Egyesült Államok átfogó információpolitikája a Kongresszus, az
Elnök és az Executive Office intézkedései, infokommunikációs szakpolitikáját elsősorban az
FCC képviseli.
A háttérhatalmak céljai, politikája csupán a nemzetközi egyezményekből, a világszervezetek,
a WTO, az UNCTAD, vagy az ITU általuk szorgalmazott intézkedéseiből, a befolyásuk alatt
tartott államok illetve az Európai Unió egyes dokumentumaiból, a nagy világcégek fejlesztési
politikájából, és a nemzetközi média által sugalmazott ideológiákból következtethető ki.
Vegyük sorra most a világ színpadán játszó nagy szereplők információpolitikájának egyes
elemeit!
A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN KÉSZÜL A VILÁG RENDJE
Nemzetközi kormányközi szervezetekben az UN, az UNCTAD, az OECD, a WTO, a WIPO,
az ITU, az UNESCO szerveiben és az Európai Unióban a világ rendjét meghatározó
fogalmak, elvek, egyezmények megvitatása és elfogadása folyik. Dokumentumaik azok,
amelyek meghatározzák, hogy milyen módon ajánlatos az egyes országban fogalmazni és
gondolkodni. Az általuk előkészített nemzetközi egyezmények megszabják az országok
szemléletét és cselekvési irányait. Ezek a fogalmak és elvek azonban nem mindig szolgálják
az országok érdekeit (nemcsak Magyarország érdekeit nem szolgálják), nem arra szolgálnak,
hogy segítsék az ország vezetőit abban, hogy hogyan képviseljék országuk érdekeit a
világrend keretében, vagy azzal szemben. Az új uralmi rendszert építő nagy, hatalmi
csoportok az „A globális információs társadalom a legfőbb érték” ideológiával fegyverzik le
az érintettek természetes gyanakvását, tartózkodását, ellenkezését.
Az ENSz
A nemzetközi szervezetek szerint a globális információs társadalom is kifejezetten az
emberiség közjava érdekében van és épül – ahogy Ban Ki Mun mondta: „ information and
communication technology have a central role to play in helping countries and people
overcome poverty, hunger and disease.”2 Tehát jó szándékú segítség kívülről. Természetesen
igaz, hogy a technológiai versenyben lemaradó országok lakói rosszul járnak, és így nem
érdekük lemaradni, de ezt a technológiai versenyt a műszaki fejlődésen túl éppen a „fejlett”
országok gerjesztik ideológiájukkal és éppen hatalmuk fenntartása érdekében.

1

Ide sorolhatók a nagyhatalmak különböző állami szervei, egyes nemzetközi szervezetek, befolyásos személyek,
valamint a háttérhatalmak (azaz nagy hatalmú a közéletben nyilvánosan részt nem vevő, vagy deklaráltan ugyan
nem politikai, valójában mégis befolyással, hatalommal rendelkező szervezetek és személyek).
2
p. 42 http://groups.itu.int/LinkClick.aspx?fileticket=3T8l-8df8yw%3d&tabid=2103
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Az ENSz az információs társadalomra vonatkozó határozatai itt találhatók.3 A World
Information Society (WSIS) dokumentumai itt olvashatók:4
2006 áprilisában az ENSz főtitkára jóváhagyta a Global Alliance for ICT and Development
(GAID) létrejöttét5.
A szakosított szervezetek felfelé is szerveződnek valamilyen informácós társadalmak
megvalósítása érdekében: létrejött a United Nations Group on the Information Society
http://www.ungis.org/. Tagjai az ENSz szakosított szervezetei. Közös kezdeményezéseik:
Mobile development, Open access to scientific knowledge, Science, technology and
Innovation policy reviews, Child online protection. Az információs társadalomért kűzdő
csoport honlapjának egyik legördülő menűje programozási hiba miatt olvashatatlan.
Az OECD
Az OECD - amelyben Magyarország is tag - a nyugati világ fejlesztési irányainak,
ideológiájának megfogalmazásában fontos szerepet játszik. Itt készültek az International
Futures Programme sorozat elemzései a családok jövőjétől6 az űrtechnológián át a
biotechnológiáig.7 Már az 1970-es években úttörő szerepet játszott az IKT-vel kapcsolatos
folyamatok elemzésében, az elemzéshez szükséges fogalmak definiálásában és az adatok
létrehozásában.
Az OECD Committee for Information, Computer and Communications Policy (ICCP)
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/37328586.pdf politikai elemző, politikafejlesztő
szervezet. Az OECD az ICCP közreműködésével számos fontos ajánlást adott ki.8 Az általa
előkészített 2008-as az internet-gazdaság jövőjéről szóló Szőuli deklaráció vagy a Párizsi
kommüniké9 fogalmazzák meg a nyugati világ internetpolitikáját és nagy befolyással vannak
a kisebb, önálló politika vitelére nem képes államok politikai cselekvésére.
A magyar külügyminiszter által is aláírt Szöuli deklaráció10 szerint az aláíró felek azt a
véleményt osztják, hogy „the Internet Economy, which covers the full range of our economic,
social and cultural activities supported by the Internet and related information and
3

http://www.itu.int/wsis/documents/background.asp?lang=en&c_type=res
Geneva Action Plan.Plan of Action.Document WSIS-03/GENEVA/DOC/5E.http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0
Geneva Declaration: Declaration of Principles. Building the Information Society: a global challenge in the new
Millennium Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E.
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|0
Tunis Commitment: WSIS-05/TUNIS/DOC/7-E. http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7.html
Tunis Agenda for the Information Society: WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev. 1)-E.
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
5
“The Alliance responds to the need and demand for an inclusive global forum and platform for cross-sectoral
policy dialogue on the use of ICT for enhancing the achievement of internationally agreed development goals,
notably reduction of poverty” (see www.un-gaid.org
6
http://www.oecd.org/sti/futures/49093502.pdf
7
http://www.oecd.org/sti/futures/ifppublicationsandstudies.htm
8
www.oecd.org/sti/digitalcontent
www.oecd.org/FutureInternet
OECD, Recommendation of the Council on Broadband Development, C(2003)259/FINAL,
www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf
The OECD Recommendation of the Council on International Mobile Roaming Services (February 2012
9
http://www.oecd.org/internet/innovation/48289796.pdf
10
http://www.oecd.org/sti/40839436.pdf
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communications technologies (ICT), will strengthen our capacity to improve the quality of
life for all our citizens by …. Promoting a global information society based on fast, secure
and ubiquitous networks which connect billions of people, machines and objects,”.
Megismétlik, hogy közös vágyuk hogy politikai eszközökkel támogassák az IKT szektorba
történt befektetéseket, innovációt, aversenyt. Ki kell terjeszteni az internethasználatot,
különösen a fejlődő országokban és küzdeni kell a számítógépes kalózok ellen. Szükségesnek
tartják, hogy az internet egységes és osztatlan legyen.11
Az internetpolitika fennkölt, altruisztikus és mindenki számára követendő párizsi elvei pedig
ezek (utána dőlt betűvel szedve ugyanez magyarán szólva):
- Promote and protect the global free flow of information. Üzleti és uralmi adatnyersanyagok
a nemzetállamoktól olcsón, az egész Földről, feldolgozott adatok sehogy, vagy drágán
- Promote the open, distributed and interconnected nature of the Internet: Legyen minden
elérhető és feldolgozható az adatnyersanyagra éhes tőkeerős, és hatalmas feldolgozó
kapacitásokkal rendelkező nagy nyugati államoknak
- Promote investment and competition in high speed networks and services: Goyrsítsuk fel a
profit-, és uralomtermelő feldolgozási folyamatot
- Promote and Enable the Cross -Border Delivery of Services: A nemzetállamok ne tudják
megvédeni nemzeti adatvagyonukat és ne tudják védelem alatt kifejleszteni saját
szolgáltatásaikat
- Encourage multi - stakeholder co operation in policy development processes: A
nemzetállamok tisztviselői ne a néptől származó felhatalmazásuk és a nemzeti érdekeket
képviselve józan eszük alapján, hanem a multicégek vezetőivel való tárgyalások alapján
hozzák meg döntéseiket
- Foster voluntarily developed codes of conduct: Az infokommunikációs multik állapítsák meg
inkább saját maguk viselkedési szabályaikat, ne merjék őket a befogadó nemzetállamok
valami másra kötelezni, mint amire ők maguk vállakoznak.
- Develop capacities to bring publicly available, reliable data into the policy-making process: azaz az
egyes országok dömtéseik algoritmizálásával és azzal, hogy nem támaszkodnak saját titkosszolgálati
információikra csökkentsék azok intelligenciáját. Legyenek felelősségre vonhatók, ha nem
algoritmizált, azaz jól ismert, kiszámítható módon járnak el.
- Ensure transparency, fair process, and accountability. A döntéshozatali folyamat nyilvánosságával
nyilvánosságra kerülnek a döntéshozatali folyamatban résztvevő támadható vagy korrumpálható
második és harmadik vonalbeli tagjai. Nem véletlenül voltak és vannak titkos tanácsosok.
- Strengthen consistency and effectiveness in privacy protection at a global level: Az Egyesült Államok
privacy jogszabályai gyengébbek az Unió gyenge szabályainál.A kommüniké aláírói is elismerik, hogy
„Current privacy challenges are likely to become more acute as the economy and society depends
more heavily on broadened and innovative uses of personal information that can be more easily
gathered, stored, and analysed. As individuals increasingly engage via the Internet in their public and
private lives, they should be empowered to better understand how their personal data may be used,
exercise greater control over those uses, and be confident that it will be handled fairly Ilyen
körülmények között nem a konzisztencia a legfontosabb és nem a globális szint, különösen nem az
egyre könnyebben gyűjthető és innovatív módon felhasznált személyes adatok esetén.
- Maximise individual empowerment: Az emberek kontrollálják jobban adat-be-, és kimenetüket,mert
ezzel a rendszer zaját és így a forgalom fenntartásához szükséges sávszélességet le lehet csökkenteni.
Műszaki, architektúrális megfontolás.
- Promote Creativity and Innovation: Az új ötletek, termékek, szolgáltatások létfontosságúak a tőkeerős
hatalmak részére, mert ezek felvásárlásával tudják profitjukat növelni és a fejlesztési irányokat a
kezükben tartani. Ezért szorgalmazzák a kreatívitás forgalmát.
11

Így utólag különösen érdekes, miután Merkel kancellár bejelentette az európai internet önállósodását.
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- Limit Internet intermediary liability:
- Encourage co-operation to promote Internet security
- Give appropriate priority to enforcement efforts: Más országpk, így az egykori Németország,
Szovjetunió és ma az Egyesült Államok és a nemzetközi bűnügyi szervek határaikon túlnyúló
nyomozása, személyek letartóztatása, elrablása az országból sérti az ország szuverenitását és gyengíti
a magyarországi közbiztonság alkotmányos garanciáit. Semmi szükség nincs rá, a magyar szervek
nyilván közreműködnek, ha kell.

1. ábra: Az OECD által 2006-ban aktuálisnak tartott politikai kérdések

Az OECD WPIIS (Working Party on Indicators for Information Society) két évenként foglal
állást az információs társadalom statisztikai mérésével kapcsolatban. Az IKT (ICT) szektor,
az ICT termékek és szolgáltatások a WPIIS szerinti definíciója az elmúlt 20 évben részben a
gyors műszaki fejlődés, részben a lefedni szándékozott kör definíciójának változása, részben
az UNSD osztályozásainak, a HS-nek, a CPC-nek a SITC-nek és az ISIC-nek a változása
következtében néhány évenként változik. Az OECD alapkategóriái a Supply és a Demand, a
kínálat és a kereslet, ami aligha lehet alkalmas a jórészt nem piaci körülmények között
működő információháztartások leírására, a makroszintű statisztikákban gondolkodó nemzeti
kormányok számára. A munkacsoportnak ugyanakkor még máig sem sikerült rájönnie a
fizikai (egy munkaállomás, egy billentyűzet, egy szerver stb.) és a gazdasági egységek (egy
vállakozás, egy telephely stb.) közötti fizikai és a gazdasági adat-, és gazdaságiérték folyamok
különböző voltára és átszámításuk módjára. Itt található egy ismertetés arról, hogyan folyt a
Munkacsoport kűzdelme 1998 óta a témával. Nehézségeiket maguk is beismerik: „major
challenge is developing new indicators in areas that are inherently difficult to measure –
because the concepts are undefined, complex or dynamic. 12

12

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9311021e.pdf p. 172.
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2. ábra. Az OECD információs társadalom statisztikájának fogalmi modellje

Az OECD statisztikai kiadványai ma Internet-economy outlook13 és Communications
outlook14 címen jelennek meg, utóbbiban már bit egységekben mért forgalmi adatok is
vannak. Előbbiből megtudjuk például, hogy a világforgalmat 2012-ben messze a videok
letöltése és a file-sharing dominálta. Hiába, az internet az, amely a zeneszámok,
magánvideók, filmek és pornó letöltésével a legjobban segíti az emberek szellemi
képességeinek gazdagodását (enabling). Nem meglepő, hogy a személyes adatok védelme
tárgyában a műszaki és termékfejlesztés jóval alacsonyabb ütemű, mint a biztonság területén,
meglepő, hogy a kirívó aránytalanságot szóvá is teszik.. A Communications Outlook 2012-es
száma beszámol arról, hogy az Ázsai-Pacifikus Régió kifutott az IPv4 számtartományból, és
az IPv6-ra viszont a mobil eszközknek mindössze 1%-a képes kapcsolódni.
Kétévenként jelenik meg a legfontosabb IKT mutatókról szóló anyag15 és alkalmanként olyan
hasznos adatgyűjtemények, mint a közcélú távközlési szolgáltatókról szóló volt. 16

13

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/internet-economy-outlook-2012-highlights.pdf
http://www.oecd.org/sti/broadband/oecd-communications-outlook-2013-summary.pdf
15
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdkeyictindicators.htm
16
OECD (1990), Performance Indicators for Public Telecommunications Operators, OECD, Paris,
www.oecd.org/document/33/0,2340,en_2649_34225_1911713_1_1_1_1,00.html
14
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Az ITU
Az ITU a nemzetközi szabványosítás egyik bázisa17, statisztikai módszertanok kidolgozója18
és adatok közzétevője, nemzetközi konferenciák szervezője.Az ITU égisze alatt létrejött
World Information Society Forum egy dokumentumát a mellékletben találjuk. 19
A WSIS+10 aktualizált dokumentum és az erre érkezett hozzászólások itt20, a 2012.évi
találkozót követően keletkezett dokumentumok itt olvashatók.21 A hozzászóló államok
többnyire az Egyesült Államok, Japán, Oroszország, Egyiptom és Irán, néha Kuba. A 2014.
áprilisi Sharm-el-Sheikben megrendezendő második szóbeli egyeztetésen fogják megtárgyalni
az új dokumentumokat, melyek előirányozzák22 egy új, a nemzeti statisztikai hivatalok által
fenntartandó adtaforrásokból táplálkozó monitoring rendszer létrehozását is. Ennek tartalmát
a Partnership on Measuring ICT for Development határozná meg.
A UN ITU World Summit on Information Society „stakeholderei” által megalkotott „ICT for
development„23ideológia
megkíméli
a
kisebb
országokat
attól,
hogy
gondolkozzanak,„előrehaladásuk” érdekében24. mindössze a számukra kitalált mutatók állását
kell figyelniük, hogy a (számok kitalálóinak) jó irányba haladjanak.25 Ez az irány pedig az
eszköz-, és szolgáltatáspiacok növelése, és a teljes népességfelfűzése szélessávú hálózatokra.
Egy korlátlan IKT versenyben Magyarország szükségképpen alulmarad, pozíciói szükségképp
romlanak, miután nincsenek tőkeerős vállalkozásai, bankjai, és kormányzata, amelyek magas
feldolgozottsági fokú és nagyméretű termékekkel tudnának piacra lépni, fejlesztéseket
tudnának megfinanszírozni. A haszon pedig a piramis csúcsán halmozódik. A
szabadversenyes gazdaságpolitika a nagyoknak és a gazdagoknak kedvez. A nemzetközi
egységesítés, standardizálás a piacokat meghódítani igyekvő nagyvállakozások, nagy államok
érdeke a sajátos szabályozórendszerekkel, civilizációval és kulturával szemben, amely
bizonyos védelmet nyújt azoknak, akiknek van ilyen, hiszen ehhez alkalmazkodnia kellene a
piacra újonnan belépőnek, ami neki költségekkel jár. A régió alapproblémája pedig az, amit a
szabadversenyes kapitalizmus nem szüntetett meg, még csak nem is csökkentett, a munkaerő
lokálisan alacsonyan tartott ára.

17

Például: ITU (International Telecommunication Union) (2004), ITU and Its Activities Related to InternetProtocol (IP) Networks, Version 1.1,
18
Például: ITU, Geneva.ITU (2007), Definitions of World Telecommunication/ICT Indicators, ITU, Geneva,
www.itu.int/ITU-D/ict/handbook.html
ITU (2009), Measuring the Information Society: The ICT Development Index, ITU, Geneva, www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2009/index.html
ITU (2010), Definitions of World Telecommunication/ICT Indicators, ITU, Geneva, www.itu.int/ITUD/ict/handbook.html
ITU (2011), Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecommunication/ICT, ITU, Geneva,
www.itu.int/ITU-D/ict/handbook.html
19
http://www.itu.int/wsis/index.html
20
http://www.itu.int/wsis/review/mpp/pages/consolidated-texts.html
21
http://groups.itu.int/LinkClick.aspx?fileticket=3T8l-8df8yw%3d&tabid=2103
22
http://www.itu.int/wsis/review/mpp/pages/consolidated-texts.html
23
http://www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/
24
The World Summit on the Information Society (WSIS) was held in two phases. The first phase took place in
Geneva hosted by the Government of Switzerland from 10 to 12 December 2003, and the second phase
tookplace in Tunis hosted by the Government of Tunisia, from 16 to 18 November 2005: http://www.itu.int/wsis
25
http://www.itu.int/wsis/review/documents.html
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A WTO
A WTO közvetlenül és más szervezeten, így a WIPO-n keresztül törekszik a
világkereskedelem, így az infokommunikációs szolgáltatások kereskedelmének
liberalizálására.
A WIPO
A WIPO által előkészített és gondozott nemzetközi egyezmények tárgyi hatálya fokozatosan,
de igen lassan terjed ki a szellemi tulajdon újabb tárgyaira, ezen belül a szerzői jog tárgyainak
egy nagyobb körére.
3. ábra. A WIPO által gondozott egyezmények

A WIPO dokumentumait a 4. mellékletben találjuk hivatkozva.
Az UNESCO
A UNESCO-ban a harmadik világ hagyományosan erős, ezért itt már az 1970-es évektől, az
akkor meghirdetett és persze hamvában holt új kommunikációs világrend követelésének
megfogalmazása és nyilvánosságra hozatala óta is sokkal erősebb hangot kapnak az egyes
nemzetállamok szempontjai és érdekei. Az UNESCO International Programme for the
Development of Communication (IPDC) programjának mai prioritásai: promotion of freedom
of expression and media pluralism; development of community media; and human resource
development (capacity building of media professionals and institutional capacity building).
Az UNESCO Media Development Indicators26 kifejlesztésének alapja a média szerepének
egy, a nyugati elképzeléseknél tágabb értelmezése: „The idea embraces a wide variety of
overlapping media functions, among which are:
_ media as a channel through which citizens can communicate with each other;
_ media as a disseminator of stories, ideas and information;
_ media as a corrective to the “natural asymmetry of information” (Islam 2002:1) between
governors and governed, and between competing private agents;

26

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf
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_ media as a facilitator of informed debate between diverse social actors, encouraging the
non-violent resolution of disputes;
_ media as a national voice, a means by which a society or a country can learn about itself and
build a sense of community and of shared values;
_ media as a vehicle for cultural expression and cultural cohesion within nation states
_ media as a watchdog, promoting government transparency and public scrutiny of those with
power through exposing corruption, maladministration and corporate wrongdoing;
_ media as a tool to enhance economic efficiency;
_ media as an essential constituent of the democratic process and one of the guarantors of free
and fair elections;
_ media as an advocate of certain issues or causes - a social actor in its own right.”
A nemzetközi szervezetek nagyszámú média-indexet fejlesztettek ki, elsősorban az országok
külső monitorozása, politikai nyomásgyakorlás céljából. Az USAID finanszírozta a Media
Sustainability Index27-et, a Freedom House a Freedom of the Press Survey-t, a Friedrich Ebert
Stiftung az African Media Barometer28-t, melyek célja „to create a self-assessment instrument
based on African standards and a guided discussion among African experts” és amely
azonban a közép-európai országokra is kiterjed.
Az UNESCO anyag szerzői megállapítják, hogy a nemzetközi szervezetek által kidolgozott
indikátorok definícióját szerzőik értékrendje határozza meg és hogy azokban „nyugati”
dominancia figyelhető meg. A szemléleti befolyásoltságra példaként felhozzák, hogy az
Egyesült Államokban a magántulajdonban lévő, kereskedelmi média függetlennek minősül,
ezzel szemben másütt inkább a közszolgálati médiát tekintik annak, a leggyakrabban használt
indexeket pedig az Egyesült Államok szakértői, cégei vagy megbízására fejlesztették ki.
Az európai és térségi szintre emelt IKT politika a közbeszédben ideológiai kérdéssé vált, a
hatalmi csoportok által világ-átalakító tevékenységük elkendőzésére terjesztett politikailag
korrekt ideológia a „jó információs társadalom” ideológiája, melynek legfőbb veszélyei az
ideológusok szerint a kellemetlen, de vírusirtóval féken tartható vírusok, a hálón működő
pedofilek és a jelszavak ellopása szintjén mozognak.
Az európai és a nyugati világ NGO médiaszakmai és GO szervezetei ma az alapvetően téves
„a nemzeti kormány rossz és veszélyes” ideológiából indulnak ki. A valóság ezzel szemben
az, hogy egyes kormányzatok bizonyos időszakban jók, mások rosszak. A jó kormányzatok
pedig igenis nem csupán, néha nem is elsősorban saját hatalmi érdekeik érvényesítésére,
hanem igenis országuk érdekeit érvényesítendő működnek.
Egy ország kormányzata egy időszakban éppen akkor jó, ha előmozdítja az ország
népességének életét, minőségét. Tevékenységét az ország sorsának alakulásához és nem
valamiféle önjelölt, vagy e célra felbérelt, kutatóknak, tudósoknak mondott vagy vélt
megmondóemberek által kitalált minden országra érvényes. média-pluralizmus vagy
demokrácia-mérőszámokhoz viszonyítva kell megítélni.

27
28

http://www.irex.org/project/media-sustainability-index-msi
http://www.fesmedia-africa.org/home/what-we-do/africa-media-barometer-amb/
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táblázat 15 Média-indikátorrendszerek jellemzői (Az UNESCO tanulmány alapján)

A nemzetközi médiaszakmai, ágazati szervezetek, miközben a tömegkommunikáció, azaz az
emberekhez áramló információvá váló adatfolyamok, az emberi információfogyasztás és
felhasználás minőségét, kielégítő vagy megfelelő voltát egy-egy országban elsősorban a
pluralizmus, és a demokrácia29 valamilyen fogalmaiból vezetik le, semmilyen módon nem
vizsgálják azt, hogy az emberek információfogyasztásában, sőt az országok
információháztartásában domináns óriási mennyiségű információvá váló adatnak mi a hatása,
mik a következményei. A tömegkommunikációt csupán a „veszélyes nemzeti kormányok”
hatalomtechnikai eszközként tekintik, figyelmen kívül hagyva, hogy az ma már egyre inkább
más, külső hatalmi központok hatalmi eszköze is. Mindez az egyes országok és az egész
emberiség sorsára kiható felelőtlenség illetve ostobaság.

29

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/media-development-indicators-a-framework-for-assessing-media-development/
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A politikai eszközként felhasznált watchdog nemzetközi médiaszakmai szervezetek nem
foglalkoznak az egyes országok sorsa és a média által szolgáltatott tartalom összefüggéseivel,
csupán az emberiség valamilyen általuk elképzelt ideális állapotaival, tehát bátran javasolnak,
sőt követelnek. Megtehetik, nem kell kormányozniuk, nem kell vizsgálniuk, hogy mindennek
mik a következményei nem az ujságírókra, vagy a médiaválalkozásokra, hanem egyes
népekre nézve..
Ugyanakkor a tömegkommunikációban folyó adatoknak nem csupán és nem elsősorban az a
hatása, hogy a befogadók valamilyen hatalmi csoportok ideológájának híveivé illetve
támogatóivá válnak, hanem elsősorban az, hogy mi foglalkoztatja őket, s ennek nyomán mivel
töltik szabad idejüket. Hogy alkalmazásban nem lévőként nemcsak munkanélkülivé, hanem
tétlenné is válnak-e.
A kormánynak – ha követni akarja a korrektség nyugati viselkedési szabályait - nem szabad
például a média útján mozgósítania az ország népességét annak érdekében, hogy az ország
ismét fenn tudja tartani önmagát. A házak körüli kiskertek ismét megteljenek hasznos és szép
növényekkel, állatokkal, a családok gyerekekkel, az ország pedig élettel, mert ehhez
dominánssá kellene válnia, s azt nem szabad. Nem szabad, mert fontosabb, hogy az ezzel
szembeni ellenvélemény is ugyanolyan mértékben képviseltessék, különösen azok számára,
akik funkcionális írástudatlanok és semmiben nem kompetensek.30
A nemzetközi szervezetek érthető módon azzal nem foglalkoznak hogy az
információtechnológia fejlődésének milyen következményei vannak, lesznek az egyes
országokra nézve, nem foglalkoznak az egyes államok előtt feltáruló politikai lehetőségekkel
és veszélyekkel, csupán mechnikus rangorokat definiálnak és arra ösztönzik az államokat,
hogy valamennyi rangsorban javítsák helyezésüket. Nem azért hozták őket létre a
nagyhatalmak, hogy felvilágosítsák a kisebb hatalmakat arról, hogy mit kell tenniük a status
quo (ICT for sustainable development), vagy egy számukra megálmodott más fajta jövő
elkerülése érdekében.
Nem foglalkoznak azokkal a valóban nagy döntéshozók számára stratégiai kérdésekkel sem,
hogy a világméretű digitális rendszer kommunikációorientált lesz vagy legyen-e vagy adat-,
és műveletorientált, hogy intelligenciája és tartalma a végpontokon (a klienseknél) vagy egy
hierarchia csúcspontjain (adatközpontokban, csúcsszervereknél) esetleg valahol középen
összpontosuljon-e, hiszen ezekben a kérdésben színt kellene vallaniuk.
A nemzetközi szervezetek által kifejlesztett statisztikai rendszerek nem alkalmasak arra, hogy
a magyar kormány ezek alapján tekintse át az ország információháztartását és ezek
szolgáljanak nemezeti információpolitikája alapjául.
Az UNESCO ugyanakkor a szélessávú internet egyetemesítését is céljának tartja és annak
állásáról minden évben jelentést ad ki.31 Vizsgálja a magánélet és a szólásszabadság kérdését
az internettel kapcsolatban.32

30

Ha ma kellene a közoktatást bevezetni, akkor arra soha nem kerülne sor, hiszen az nem más, mint egy állami
intézmény ráerőltetése az emberekre, súlyosan korlátozza az emberek szabad véleményalkotáshoz való jogát,
hiszen miért is lenne például kötelező az embereknek azt hinniük, hogy Newton törvényei, a latin deklináció
szabályai, vagy a magyar királyok jegyzéke igazak? Ennél általánosabban a tankötelezettség krolátozza például
az emberek mozgásszabadságát is.
31
http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb-annualreport2013.pdf
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A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK

A média területén a nemzetközi egyezmények az országok információháztartásának csupán
néhány aspektusára terjednek ki. Ezek:
- a ’”nyugati” plurális demokrácia védelme
- a kisebbségek és a kicsinyek védelme
- a vélemények hangoztatásához való jog védelme
- a magánélet védelme
- az előadók, alkotók és hírközlési szolgáltatók jogainak védelme: a felvétel, a felvételről
készülő másolatok forgalmazásának joga
- az újságírók védelme
- a média tulajdonosai
- a képességfejlesztő (enabling) media
Az egyezmények zöme a dominánsan egyirányú távközlés idején, a nagy médiacégek
nyomására és libertariánus eszmék nyomán születtek A kétirányú hálózatok korában semmi
nem indokolja, hogy például a kétirányú közlés egyik irányában közlőknek több joga
lehessen, mint a másik irányban közlőnek. Másképpen szólva: indokolatlan, hogy a nagy
le/feltöltőknek több joga legyen, mint a kicsiknek.
A bonyolultan hálózatos digitális infokommunikáció világában fogalmai idejüket múlták,
műszakilag nem elegendően részletesek ahhoz, hogy a lejátszódó folyamatokat, eseményeket,
azok részeseit le lehessen velük írni.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK
Az Egyesült Államok vezetői tisztában vannak a nagy változtatások lehetőségével,
hangsúlyozottan a világrendben, és ebben az Egyesült Államoknak vezető szerepet
követelnek. Azt hirdetik, hogy a világ népei azt várják tőlük, hogy a digitális forradalom az
egyének hatalmasabbá válásához (empowerment) vezessen, ne kormánykontrollhoz (Mely
kormányok, kit kontrolláló kontrolljához?)33 Az Egyesült Államok retorikájában a nemzetek
és országok helyett az emberiség szerepel, melyet az Egyesült Államok vezet.
Az IKT politika egészét talán egy elnöki idézettel lehet leginkább jellemzni: az OMB
honlapjának a fő politikai kérdések között szereplő „technológia” kezdőlapján34 ezt találjuk:
"We have to do everything we can to encourage the entrepreneurial spirit35, wherever we find
it. We should be helping American companies compete and sell their products all over the
32

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/global-survey-on-internet-privacy-and-freedom-of-expression/
33
„what’s really at stake is how we remain true to who we are in a world that is remaking itself at dizzying
speed. Technology is remaking what is possible for individuals, and for institutions, and for the international
order. And I also know that in this time of change, the United States of America will have to lead. It may seem
sometimes that America is being held to a different standard. And I'll admit the readiness of some to assume the
worst motives by our government can be frustrating. As the nation that developed the Internet, the world expects
us to ensure that the digital revolution works as a tool for individual empowerment, not government control.
Having faced down the dangers of totalitarianism and fascism and communism, the world expects us to stand up
for the principle that every person has the right to think and write and form relationships freely -- because
individual freedom is the wellspring of human progress.”
34
http://www.whitehouse.gov/issues/technology
35
A vállalkozó (nem vállalkozói) szellem és a vállalkozó kedv, ez az, ami Magyarországon hiányzik, s ami
helyette terem, az a passzívitás és az önbizalomhiány.
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world. We should be making it easier and faster to turn new ideas into new jobs and new
businesses. And we should knock down any barriers that stand in the way. Because if we’re
going to create jobs now and in the future, we're going to have to out-build and out-educate
and out-innovate every other country on Earth. -President Barack Obama, September 16,
2011”.
Ebből úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok információpolitikájából – eltérő helyzetünk miatt
– kevés követendő példát lehet találni.
Természetesen az Egyesült Államok hatalmas hatalmi gépezetének információpolitikáját nem
lehet röviden összefoglalni, mindössze néhány dokumentumot villantok fel, amely talán
mégis valamilyen benyomást kelt.
A törvényhozás nemzeti információpolitikájából az alábbiakat emelem ki.
A magánélet védelmét a Privacy Act36 szabályozza úgy, hogy annak hatálya alól a rendészeti
és titkosszolgálati szervek ki vannak véve. A személyes adatokra vonatkozó jogszabályok
csupán az Egyesült Államok polgáraira vagy az ott jogszerűen állandóan tartózkodókra
vonatkoznak. Az Európai Unióval kötött Safe Harbor egyezmény az Unión belül
tevékenykedni óhajtó vállakozások számára előírja, hogy hét elvhez tartsák megukat. A
jogsértést a válalkozások önszabályozása (!), illetve annak híján az Egyesült Államok
bírósága ítéli meg és szankcionálja a csalás fogalomkörében.37
A külföldi hírszerzést szabályozó intézkedés a 2008-ban módosított. US Foreign Intelligence
Surveillance Act of 1978 (FISA).
A Paperwork Reduction Act38 a kormányzaton kívüli szektorból történő adatgyűjtések
jóváhagyásának az adatok tárolásának, kezelésének és ellenőrzésének szabályait definiálja39.
A törvény hatálya alá nem tartoznak többek között az önkéntes adatgyűjtések,
véleménykérések (solicitation) és a harmadik személyektől beszerzett adatok. A kormányzati
adatkezelés szabályaival foglalkozik a Federal Records Act40, az Information Quality Act; a
Clinger-Cohen Act of 1996; az e-Government Act of 2002 és a közigazgatást leíró
Administrative Procedure Act41, A Freedom of Information Act42 definiálja részletekbe

36

http://www.justice.gov/opcl/privstat.htm
http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
38
http://ocio.os.doc.gov/ITPolicyandPrograms/Information_Collection/dev01_003742
39
The PRA does not expressly define “information.” OMB’s regulations implementing the PRA define
“information” as “any statement or estimate of fact or opinion, regardless of form or format, whether in
numerical, graphic, or narrative form, and whether oral or maintained on paper, electronic or other media Items
collected by third party websites or platforms that are not collecting information on behalf of the Federal
Government are not subject to the PRA.
Similarly, agencies may offer the public opportunities to provide general comments on discussion topics through
other means , including but not limited to social media websites; blogs; microblogs; audio, photo, or video
sharing websites; or online message boards (whether hosted on a .gov domain or by a third-party provider).
General Soliciatation exclusion. If, however, agencies post surveys of any kind, including web polls and
satisfaction surveys that pose identical, specific questions (including through pop-up windows), the PRA does
apply.These surveys, like in-person, mail, or telephone surveys, are subject to the public notice and comment
requirements of the PRA and must have OMB approval before use.
40
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/chapter-31
41
http://www.archives.gov/federal-register/laws/administrative-procedure/
42
http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined-2010.pdf
37
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menően azt a rendszert, amelyben az US állampolgárok az államélet számos eseményéről és
termékéről részletekbe menően, kívánságuk szerint és díjmentesen tájékozódhatnak.
Az Egyesült Államok végrehajtó hatalmi ága információpolitikáját Executive Office of the
President-en belül működő Office of Management and Budget és ennek szervei, az Obama
elnök által 2011-ben bevezetett Federal Chief Information Officer, s azóta az egyes
ügynökségeknél is működő CIO-k és tanácsuk, valamint az Office of Information and
Regulatory Affairs (OIRA)43
Az OMB dokumentumait a honlapján találjuk44. Ennek a honlap szerinti csoportjai:
szabványügyek,
információminőség,
a
kormányszervek
információpolitikája,
számítógépbiztonság, privacy, a papírmunka csökkentése, információszabadság.
Az e-kormányzati irányelvek utolsó
tartalomjegyzéke alább olvasható.

elérhető

változata

2012.

májusi.45.

Ennek

3.ábra. Az US OBM „Digital government: Building a 21st century platform to better serve
the American people” c. kiadványának tartalomjegyzéke.

A végrehajtó hatalom deklarált célja az amerikai nép jó minőségű digitális kormányzati adatokkal való
ellátása mindenhol, mindenkor és bármilyen platformon. A kormányzat nem technológia, hanem

43

„OIRA is a Federal office established by Congress in the 1980 Paperwork Reduction Act. It is part of the
Office of Management and Budget, which is an agency within the Executive Office of the President. It is staffed
by both political appointees and career civil servants. Under the Paperwork Reduction Act, OIRA reviews all
collections of information by the Federal Government. OIRA also develops and oversees the implementation of
government-wide policies in several areas, including information quality and statistical standards. In addition,
OIRA reviews draft regulations under Executive Order 12866.”
44
http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg_infopoltech#itpd
45
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf
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információ-orientált46, pontosabban adat-orientált47 Az „adat-orientált megközelítés”, amelynek
folytán minden tartalmat strukturálandó és metaadatokkal ellátandó adatnak tekintenek nyilvánvalóan
gyorsan követendő. Az adat fogalma központi szerepet fog játszani Európában is: az illetékes

biztos, Neelie Kroes 2014. tavaszára tervezi ebben az ügyben egy fórum létrehozását48

Az adatok rétege felett állónak képzelnek el egy az „AppEconomy”-ban készülő alkalmazás
réteget és egy prezentációs réteget. Az adatminőség ma Magyarországon nem téma: a kínálat
színvonala médiában és azon kívül ennek megfelelő.
Az amerikai kormányzat igyekszik minél több nyilt49 kormányzati adatot önteni az ország
gazdaságába, ahol az ország méreteiből, gazdasági erejéből és vállakozó, versenyszelleméből
következően a külföldi versenytársak dominanciájától vagy piaczavarásától nem kell tartania
és az ország számára ez a legjobb politika. De mi a következménye annak, ha a magyar
kormány hirdeti meg ugyanezt? Igen: Si duo faciunt idem, non est idem.
Viszonylag kevés szó esik a biztonságról, megjegyezve, hogy szükség van egy elmozdulásra
az adatszintű védelem irányában: „shift from securing devices to securing the data itself and
ensure that data is only shared with authorized users”, ami radikális szemléletváltoztatást és
rengeteg beruházást igényel majd.
Azt, hogy az
Egyesült Államok kormányszervei
hogyan használhatnak fel saját
állampolgáraikra vonatkozó személyes adatokat (PII=personally identifiable information50)
harmadik fél, így az interneten fennlévő szervezetek weblapjaiból vagy alkalmazásaiból, az
OMB több joganyagban szabályozta51 52 53

46

„An “Information-Centric” approach—Moves us from managing “documents” to managing discrete pieces of
open data and content which can be tagged, shared, secured, mashed up and presented in the way that is most
useful for the consumer of that information” p.4.
47
„We need to treat all content as data —turning any unstructured content into structured data—then ensure all
structured data are associated with valid metadata”. p.5.
48
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1059_en.htm
49
„An open format is one that is platform independent, machine readable, and made available to the public
without restrictions that would impede the reuse of that information „ Bővebben az Orszag Peter által jegyzett
direktívában: http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
50
The term “PII,” as defined in OMB Memorandum M-07-16, refers to information that can be used to
distinguish or trace an individual’s identity, either alone or when combined with other personal or identifying
information that is linked or linkable to a specific individual. The definition of PII is not anchored to any single
category of information or technology. Rather, it requires a case-by-case assessment of the specific risk that an
individual can be identified. In performing this assessment, it is important for an agency to recognize that nonPII can become PII whenever additional information is made publicly available — in any medium and from any
source — that, when combined with other available information, could be used to identify an individual.
51
April 7, 2010 OMB memorandum entitled, Social Media, Web-Based Interactive Technologies, and the
Paperwork Reduction Act
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/inforeg/SocialMediaGuidance_04072010.pdf
52
OMB Memorandum M-10-23, Guidance for Agency Use of Third-Party Websites and Applications (June 25,
2010), available at
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-23.pdf
53
OMB Circular A-130 - Management of Federal Information Resources; a M-05-04, “Policies for Federal
Agency Public Websites,”
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„3.1 – Generally, how will the agency use the PII described in Section 2.0?
Once the agency has identified the PII that is likely to be made available through the use of a third-party website or application, the agency
should determine whether it will use the PII for any purpose. This is a key decision point in the development of a PIA for a third-party
website or application. When an agency makes this determination, it should involve more than a statement of the agency’s expectations. The
agency will need to address the potentialuses of any PII that is likely to become available to the agency. In the event that the agency decides
to change these uses after the publication of the PIA, the agency may need to revise their assessment.„

Majd leszögezik, hogy miután a harmadik felek alkalmazásai és weblapjai igen sokfélék lehetnek, csupán néhány példát mutatnak be, a
továbbiesetekben pedigaz eljárást „should be tailored to address the specific websites and applications.”
Az anyag szerint az elvben felhasználható személyes adatok keletkezhetnek a harmadik félhez történő regisztráció során, amikor a
felhasználók opcionálisan a kötelezőnél több adatot is megadhantnak. A kormányszerveknek deklarálniuk kell, hgy „whether they will have
access to this information and whetherusers can take steps to limit agencies’ access”.
Amint írják, a személy úgy is hozzáférhetővé tehet magáról információt (make information available) a kormányszerv részére, bár nem
számára, hogy a harmadik fél webhelye vagy alkalmazása számára annak rendelkezésre bocsátja (provide): elküld (post), közöl (post),
hozzákapcsol (link), beküld (submit) vagy társít (associate) személyes adatot. Ilyenek a „friending”, following, liking, joining agroup,
becoming a fan és hasonló funkciók illetve funkciós gombok használata. Ha a személyes adat nyilvános helyen is megjelenik vagy a
kormányszervnek azt „in connection with the transaction of public business” küldik meg, akkor az iratkezelhető és tárolható (it may become
a Federal record).
A felhasználók – bár nyilván nem mindig szándékosan - személyes adatot akkor is a kormányszerv részére rendelkezésre állóvá tehetnek, ha
társítják magukat a webhellyel vagy alkalmazással. Amint írják: „ezek a tevékenységek a felhasználóról szóló információt, a sokkal
szélesebb körben ismertté tehetik, mint az a felhasználó gondolja”. Azaz a felhasználó által tudomása nélkül kezdeményezett, és nem
szándékozott, a szolgáltató vagy más, negyedik személyek által végzett műveletek eredményeképpen az ő információs lábnyomának
sokszorosa válik információs árnyékává. Ez messze túllépi a magyar adatvédelmi törvényben leírtakat. Az olyan szolgáltató pedig, csak
például, mint a több milliós előfizetői táborral rendelkező Google levelező, vagy a Facebook, amely ilyen szolgáltatásokat a maga számára,
de különösen negyedik személyek számára lehetővé tesz, több magyarPtk és Btk jogszabály ellen is vét.
Amint írják, a weblapon vagy alkalmazásban nem regisztrált felhasználókra nézve is keletkezhet személyes adat a weblapnál vagy az
alkalmazásnál, amikor a felhasználó – név nélkül – kommentálja a képeketvagy más módon „ereszt ott át” információt. A
kormányszerveknek ebben az esetben is ki kell nyilvánítaniuk, hogy hozzá fognak-e férni ehhez az információhoz és hogy a felhasználóknak
van-e lehetőségük a kormányszerv hozzáférését korlátozni.
Aztán néhány talányos mondat: „Users may be required to submit PII to the third-party websites or applications at the time of registration.
This information is collected and maintained by the third-party websites or applications, but it is also available to the agency in many
circumstances. In addition, whenever individuals engage in transactions on the third-party website or application, they may make information
available to agencies.”

Végül egy utolsó idézet, ami világosan mutatja, hogy ezek a harmadik fél bevonásával végzett hozzáférések, adatgyűjtések, letöltések,
felhasználások nem a magyar polgári, vagy büntetőjog keretében folyó tisztességes tranzakciók: „It is important to recognize that the agency
may gain access to information in ways that are not obvious to users. For example, in some circumstances the agency may have access to
information that an individual communicates to another individual, if the activity is somehow connected with the agency’s page or profile.”
Elég a mezőgazdaságról levelezni, hogy a levelezés az FDA-hoz kerüljön, mellékesen még akkor is, ha az Egyesült Államok polgára
vagyok?

MODEL PRIVACY IMPACT ASSESSMENT FOR AGENCY USE OF THIRD -PARTY WEBSITES AND
APPLICATIONS.
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/info_policy/model-pia-agencyuse-third-party-websites-and-applications.pdf

A személyes adatok kezelésére vonatkozó és a kormányhivatalok számára kötelezően
kitöltendő és az előző oldalon olvasható kérdőív kitöltési útmutató némi betekintést enged az
USA kormányszervei által végzett személyesadat kezelésekről.54 Az e-government
54

MODEL PRIVACY IMPACT ASSESSMENT FOR AGENCY USE OF THIRD -PARTY WEBSITES AND
APPLICATIONS. http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/info_policy/model-pia-agencyuse-third-party-websites-and-applications.pdf
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megvalósítására a CIO-k tanácsa módszertani (best practice) útmutatókat ad ki, például
felhőszolgáltatások beszerzéséhez.55. A State of the Federal Web Report néhány meglepő
ténnyel is szolgál.56 Az Egyesült Államok kormányzatának 1 489 bejegyzett domainje volt,
mintegy 11 013 webhellyel. Ezek mintegy negyede nem volt aktuális vagy működő. 56
ügynöksége számára nagy számú web-hosting szolgáltató dolgozik, még a Homeland
Security-nek is 15, egyes ügynökségek pedig meg sem tudták mondani, hány.
A titkos adatgyűjtést végző 16 ügynökség (intelligence community) tevékenységét nem
kívánom és nem tudom áttekinteni, de áttekintettem a valamennyi kormányszervre érvényes
szabályozás egy részét. Tény, hogy az Egyesült Államok – arra hivatkozva, hogy a közcélú
és a nemzetbiztonsági érdekű adatforgalom ugyanazon a hálózaton valósul meg – elnöki
direktívában deklarált módon a gerinchálózatok megcsapolásával a teljes (világ)forgalom
monitorozására (signals intelligence collected in bulk57) törekszik és úgy véli, hogy erre
joga van nem csupán az Egyesült Államokat érő fenyegetésekkel szemben, hanem
egyszerűen saját érdekei védelmében is.58
Az Egyesült Államok elnöke által legújabban hozott59,60, és beszédében61 indokolt
intézkedések nem irányoznak elő olyan változásokat, amelyek ezt a helyzetet az Egyesült
Államokban alapjaiban megváltoztatnák. Arra hivatkozva, hogy az adatok nemzetbiztonsági
értéke azonnal nem állapítható meg, minden személyes adat alapértelmezésben gyűjtésétől
számított öt éven keresztül tárolható.A Privacy and Civil Liberties Policy Officials, egy
adatvédelmi hálózat létrehozása aligha fogja tudni leállítani a nagy futó projekteket és
fejlesztéseket, nem fogja a szervek működését alapjában megváltoztatni. A mai technológia
persze már lehetővé teszi - nem az állandó funkcióhoz, hanem – a pillanatnyi feladatokhoz
igazodó hozzáférés-engedélyezést62, ami hozzásegíti a belső ellenőrzést ahhoz, hogy a
Snowden-féle kiszívárogtatókat könnyebben elhárítsa, ez azonban aligha a megfigyeltek
érdekeit szolgálja. A 215. cikkely értelmében végzett tömeges „telefon-metaadat”63 gyűjtés
leállítása és kiváltása egy később specifikálandó rendszerrel ma, amikor az emberiség
55

https://cio.gov/wp-content/uploads/downloads/2012/09/cloudbestpractices.pdf
http://www.usa.gov/webreform/state-of-the-web.pdf
57
: „References to signals intelligence collected in "bulk" mean the authorized collection of large quantities of
signals intelligence data which, due to technical or operational considerations, is acquired without the use of
discriminants (e.g., specific identifiers, selection terms, etc.).” „The limitations contained in this section do not
apply to signals intelligence data that is temporarily acquired to facilitate targeted collection.PPD-28
58
(1) „it shall use that data only for the purposes of detecting and countering: espionage and other threats and
activities directed by foreign powers or their intelligence services against the UnitedStates and its interests; „
59
http://cdn1.sbnation.com/assets/3876095/presidentialsurveillancedirective.pdf
60
Presidential Policy directive PPD-28, Januray 17, 2014
61
http://www.nytimes.com/2014/01/18/us/politics/obamas-speech-on-nsa-phone-surveillance.html?_r=0
62
„(c)Within 120 days of the dateof this directive, the President's Intelligence Advisory Board shall provide
mewith a report identifying options for assessing the distinction between metadata and other types of
information, and for replacing the "need-to-share"or "need-to-know"models for classified information sharing
with a Work-Related Access model.”
63
METADATA: Literally data about data. In the sigint context, with email, it is generally used to mean the
sender and recipient email addresses, their IP addresses, the message file size, and sometimes the top or subject
line of the message. With phones it means the numbers of the two parties to the call and its duration. Phone
companies often also keep geo-locational information too, the location of the nearest cell phone antenna to each
of the callers - however, the Director of the NSA, responding to the Snowden revelations, has suggested that his
organisation does not usually store the geo-locational information for mobile phone calls. Authorities in the US
and elsewhere have sought to justify their wholesale collection of metadata by pointing to laws that exclude this
information from the definition of "communication" between individuals, ie the content of messages, the
interception of which would require specific authorisation under warrant.
56
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kapcsolati hálóját már – a felnőtt korba még be nem lépettek kivételével - feltérképezték, a
internet pedig mindenütt jelenlevővé vált, aligha kellene túlértékelni.
A titkosszolgálatok által végzett célzott adatgyűjtések megkönnyítése64 pedig – miután a
célzáshoz szükséges adatmennyiség már amúgy is rendelkezésre áll - nem csökkenti, hanem
inkább növeli a más országok és polgáraik fenyegetettségét. A direktíva következtében
továbbá a dolgok logikájából az következik, hogy nőni fog a Föld más országaiban élő vezető
értelmiségiek ellen irányuló célzott műveleti tevékenység, akármi is legyen az.
Az Egyesült Államok távközlési szakpolitikáját az FCC65 viszi.
A politikaalakításban számos szakmai egyesület, szerveződés vesz részt.
AZ UNIÓ INFOKOMMUNIKÁCIÓS POLITIKÁT ALAKÍTÓ SZERVEI
Az Európai Unió infokommunikációs szakpolitika-alakító szervezete jelenleg a European
Commission Directorate General for Communications Networks, Content and Technology.66
A politikaformálás itt nemcsak az ICT ágazat működésének szabályozására, ellenőrzésére
terjed ki, hanem az Unió országainak területén eljövő társadalmak technológiájának és
intézményrendszerének tervezésére, sőt a tervek megvalósítására is – erre több erőforrást
fordítanak.
A Vezérigazgatóság politikaformáló tevékenységére nézve – többek között szervezeti
felépítéséből, a szervezeti egységek célkitűzéseiből és feladatainak leírásából lehet képet
kapni. Ez az 5. mellékletben tanulmányozható. Különösen érdekes a tevékenység
sokszínűsége, a kiválasztott fő témák és a rájuk fordított emberi és anyagi erőforrások
mennyisége.
A vezérigazgatóságnak tíz igazgatósága van, összesen mintegy 200 fő állású munkatárssal.
Ezek a 8,5+4,5+1 fős „Összetevők és rendszerek”, mely kutatástervezéssel, koordinációval,
finanszírozással foglalkozik , az „Elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások”
melynek célja jobb, a versenyt és az ágazat növekedését szolgáló szabályozó környezet
létrehozása, a 7 fős „Kiválóság a tudományban”, mely a jövő IKT-ja tudományos alapjait
hivatott létrehozni és fejleszteni, valamint azt, hogy az új tudományos eredmények
beépüljenek az életbe. Az „Együttműködés” foglalkozik az új nemzetközi távközlési
szabályokkal (ITR)67, az internet kormányzásának kérdéseivel68, a két és többoldalú, valamint
harmadik országbeli kapcsolatokkal, a WTO információtechnológiai egyezménnyel, a World
Telecommunication Development Conference, a World Telecommunication Policy Forum a
World Summit on the Information Society kérdéseivel. A „Hálózati jövő” igazgatóság
támogatja az új integrált hálótechnológia, a hálózati üzletvilág fejlesztését, tervezi az integrált
felhő stratégiát. A „Koordináció” igazgatóság fejleszti, koordinálja s megfigyeli az IKT
kutatására, fejlesztésére, szabályozására és bevetésére szolgáló politikákat. A 17 fős „Média
64

„(d) Within 1 year of the date of this directive, the DNI, in coordination with the heads of relevant elements of
the IC and OSTP, shall provide me with a report assessing the feasibility of creating software that would allow
the IC more easily to conduct targeted information acquisition rather than bulk collection.”
65
http://www.fcc.gov/
66
http://ec.europa.eu/dgs/connect/who-we-are
67
http://www.internetsociety.org/itr
68
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/international-internet-governance-and-management-eu
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és adatok” igazgatóság foglalkozik az audiovizuális szolgáltatásokkal, a média politikával, és
a szerzői joggal. Az Igazgatóság direktívájának célja a szolgáltatók részére mindenütt azonos
feltételek biztosítása, a gyűlöletbeszéd betiltása, a fogyasztók védelme a hirdetések elől, a
kicsinyek védelme a káros tartalomtól, az európai művel támogatása, és az uniós kormányok
eltiltása attól, hogy ne biztosítsák, az Igazgatóság által csak „playing field”-eknek nevezett
országukban minden műsor egyenlő feltételek mellett legyen vehető. A 19 fős „Fenntartható
és biztonságos társadalom” igazgatóság foglalkozik a szociális és egészségügyi projektekkel,
a digitális szociális platformokkal, az aktív öregedéssel, a hálózati hozzáféréssel, a határátlépő
e-kormányzattal, a kiberbiztonsággal, a magánélet védelmével és az IKT iránti bizalommal. A
„Support” látja el a vezérigazgatóság HR és kontrolling feladatait, az „Egyéb
feladatok”elnevezésű igazgatóság felel a belső elenőrzésért és a Vezérigazgatóság
szervezéséért.
Az igazgatóságok munkáját munkacsoportok (Task Forces, jelenleg a Jogalkotási
munkacsoport) hét tanácsadói csoport és a MAVISE adatbázis segíti. Ezek: a jogi és
jogalkotási, az integrációs, a nyelvi kérdésekkel foglalkozó, a társadalmi kérdésekkel
foglalkozó, a frekvenciagazdálkodási, az innovációval és a nyílt (kormányzati) adatokkal
foglalkozó tanácsadó.
Az Unió szerint69 a tagországoknak mindenki számára elérhetővé kell tenniük a szélessávú
internetet. 2014. végéig áll fel a Global Internet Policy Observatory70mely az
internetpolitikával kapcsolatos hírhátteret biztosítja a vezérigazgatóság számára.
Az Unióban, vagy amellett még számos kisebb-nagyobb szerv, szervezet működik. Ilyenek az
Európai Alapjogi Ügynökség (FRA), az Európai Kiber-Bűncselekmény Központ, az Európai
Csalásellenes Hivatal és mások.
AZ UNIÓ KÖZPONTI SZERVEI SZEMLÁTOMÁST DEZORIENTÁLTAK
Az Unió központi szervei a rengeteg adat ellenére nem látják Európát, problémáit, miután
azok jórészt nemzetiek vagy regionálisak, s ezeket az Unió vezetői gondolkodásukból eleve
kizárják. Nem is láthatják, nincs erre kipróbált nemzetek feletti fogalomrendszer, amellyel ezt
az Európát egységes egészként el lehetne képzelni. Ezt tükrözi például az IKT statisztikai
megfigyelési rendszere.
Képtelenség, hogy adatot gyűjtetnek több millió vállalkozásról arra vonatkozóan, hogy az
elmúlt negyedévben (!) voltak-e a közösségi oldalakon található profiljaihoz vezető linkek
vagy hivatkozások. Nem az Unióban működő vállakozások vezetőinek dolga, hogy erről
döntsenek és nem ők tudják-e legjobban, mit kell tenniük, vagy nem az őket segítő
szakemberek? Mit tehet e több száz millió ember „kormánya” ezen adat birtokában? Mire jó
ez? Az Unió vezetői fogják megmondani a vállakozásoknak, mit tegyenek? Vagy az egész
csupán hókusz-pókusz a jóságos cselekvés látszatának fenntartása az önfenntartás és nagy
hatalmi csoportok érdekében?
Az Európai Unió központi szervei szemlátomást dezorientáltak. Miközben látják a kívülről
fenyegető veszélyek egy részét71, a felülről lefelé, Brüsszelből a tagországokra lebomló
voluntarisztikus gondolkodás nem képes Európa irányítására, pláne uralására, vezetésére, csak
Digital Agenda
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-plans-guide-through-global-internet-policy-labyrinth
71
„…long-term challenges – globalisation, pressure on resources, ageing– intensify.”
69

70
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szabályozására. Az Európai Unió szabályai sokszor a kelleténél általánosabbak, vagy
sokértelműbbek72, ami különösen az Egyesült Államok jogszabályaival való összehasonlítás
után szembeötlő, ugyanakkor alkalmanként részletekbe menő, szabadságukat jelentősen
korlátozó kötelezettségeket írnak elő a nemzeti hatóságok számára.
Aztán az Unió szervei nem veszik észre, hogy történeti léptékkel mérve maguk is csupán a
globalizáció múló köztes termékei. Az Unió szervei, miközben megpróbálnak a
nemzetállamok fölé kerülni, nem szeretnék, ha maguk is a globalizáció áldozatává válnának,
és azt hiszik, van megállás és középút, és ez a középút földrajzi, és territoriális elvű, nem
észlelve, hogy éppen ez egyre kevésbé. Az Unió intézményrendszere alkalmatlan
bürokratikus gépezet a kontinens uralására vagy kormányzására.
AZ AGENDA 2020
Az Agenda 2020 irányelvben73 definiált zászlóshajók, ezen belül a Digital Agenda
célkikitűzéseinek74 esetleges elérése sem garantálja az egész kezdeményezés céljainak
elérését, e paramétereknek nincs közvetlen hatásuk az elérendő célokra75. Eközben a
hatékonyan működő hatalmi központoknak nem „kiagyalt”, hanem valóságos céljai vannak,
melyek elérése számukra közvetlen, mérhető haszonnal jár, és e céljaikat rangsorolni tudják.

•
•
•

Az Európai Unió politikai kezdeményezése az eEurope76 melynek fő célkitűzései az alábbiak:
„The key objectives of the initiative are:
to bring every citizen, home and school, every business and every administration into the
digital age and online;
to create a digitally literate Europe, supported by an entrepreneurial culture ready to finance
and develop new ideas;
to ensure that the whole process is socially inclusive, builds consumer trust and strengthens
social cohesion.”
A célkitűzés hajmeresztően elszakadt a világtól, primitív és zsurnalisztikus.
72

A 2006/24/EK irányelv 5. cikk (2) bekezdése szerint például: „Ezen irányelv alapján a közlés tartalmát
felfedő adat nem őrizhető meg.” Ez vagy azt jelenti, hogy ezen irányelv alapján ugyan nem, de más alapján igen,
vagy azt, hogy egyáltalán nem.
Az FCC és az ITU távközléssel foglalkozik (telecommunications), ezzel szemben az Európai Unió és ennek
nyomán a magyar jogszabályok jelenleg a magyarra „hírközlésként” fordított közlésekkel (communications).
Persze a zene vagy a fikció például aligha hír, a fordítás téves és még következményekkel terhes lehet. A
statisztikai terminológiában mind az EUROSTAT-ban, mind a KSH-ban megmaradt a „távközlés”, az NFM és a
NMHH viszont elektronikus hírközlést szabályoz.
73
Brussels, 3.3.2010,COM(2010) 2020 final. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. EUROPE
2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
74
„The aim is to deliver sustainable economic and social benefits from a Digital Single Market based on fast and
ultra fast internet and interoperable applications, with broadband access for all by 2013, access for all to much
higher internet speeds (30 Mbps or above) by 2020, and 50% or more of European households subscribing to
internet connections above 100 Mbps.”
75
„…the Commission proposesthe following EU headline targets:
– 75 % of the population aged 20-64 should be employed.
– 3% of the EU's GDP should be invested in R&D.
– The "20/20/20" climate/energy targets should be met (including an increase to 30% ofemissions reduction if
the conditions are right).
– The share of early school leavers should be under 10% and at least 40% of the youngergeneration should have
a tertiary degree.
– 20 million less people should be at risk of poverty.”
76
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221_en.htm
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Az állampolgárokat, otthonokat, iskolákat, vállalkozásokat és közhivatalokat nem lehet
átvinni a digitális korba, hiszen nincs olyan ágens, mely erre képes lenne. Különösen nem
képes erre az Európai Unió, mint korlátozott joghatóságú szervezet. Kétségtelen, hogy a
digitális eszközök épp az átvinni szándékozott személyek és szervezetek saját cselekvései
nyomán a digitális eszközök és tevékenységek egyre jobban elterjednek, ez azonban nem az
Unió, mint a fenti célt deklaráló szervezet eredménye, ha ez egyáltalán eredmény, és kár lenne
megpróbálni kisajátítani. Külön kérdés, hogy mi is az az információs kor és miért jobb, ha
Európa országai információs korban élnek és még inkább kérdés, a legfontosabb kérdés az,
hogy milyen információs kor az, amely ezen országok népeinek saját akaratukból a leginkább
megfelelő, ami valóban európai közérdekként lehetne elfogadható.
A második cél, olyan digitálisan írástudó Európa megteremtése, mely új eszméket képes
fejleszteni és finanszírozni természetesen nemcsak 2003-ig, hanem máig sem valósult meg. A
világnak egyébként sem új eszmékre van szüksége, hanem jó, hasznos eszmékre.
A „társadalmilag befogadó” jelző így önmagában aligha értelmezhető: ki vagy mi fogad be kit
vagy mit? Vajon célszerű-e a befogadást az emberek, és szervezetek és az IKT, vagy pláne
egy folyamat, „a digitalizálódás” és az emberek, vagy az emberek és a társdalom viszonyára
redukálni?
Miért kellene az emberek természetes és jól bevált mindenkor szükséges mértékű óvatosságát,
elővigyázatosságát bianco bizalomra váltani mindennel szemben, ami digitális? Amikor a
történelem arra tanít, hogy sokkal többször éltek vissza az emberek jóhiszeműségével, mint
ahányszor az óvatosság túlzottnak bizonyult. A digitalizáció, éppen most, Snowden után,
egyáltalán nem bizalomgerjesztő. Miért építene ki a digitalizálódás folyamata az emberekben
bizalmat minden iránt, ami digitális? Aligha várható, hogy a digitális korban az emberek
kevesebb visszaéléssel, csalással, bűnnel találkoznak, mint a korábbi korokban – bár ezek
esetleg kevésbé lesznek észrevehetőek.
AZ UNIÓ EGYETLEN DIGITÁLIS PIACOT ÉS TÉRSÉGET AKAR
Az Európai Unió egy a Bizottság által szabályozott, ellenőrzött és szankcionált európai
elektronikus hírközlési piacot teremt, mely névleg a fogyasztók, gyakorlatilag azonban a
méretgazdaságosság által szentesíteni vélt globalizálás nagy, szent nevében a nagy piacon
védelem vagy állami piacszervezés nélkül eleve győztes nagy szolgáltatók érdekeit szolgálja,
és megnehezíti vagy lehetetlenné teszi az ország információháztartásának az ország
érdekében történő szabályozását, az infokommunikációs ágazat az ország érdekében történő
felhasználását,
hiszen
ez
megsérti
az„európai
infokommunikációs,
digitális
térség”egységességének elvét. Az Európai Tanács 2011. és 2012. decemberében is sürgette
egy „A connected Continent” víziójának megvalósítását szolgáló, Egyetlen Piac szabályozás
kiadását.
Ugyanakkor, mint láttuk, miután az adatfolyamok zöme ma sem piaci körülmények között
folyik, a piaci és nem piaci erőforrások, szolgáltatások pedig egymást helyettesíteni képesek,
az ország információháztartásának szabályozását nem szabad az infokommunikációs piac
szabályozásával helyettesíteni és így az információháztartást az infokommunikációs piacok
versenyszabályozásának alávetni. Különösen nem szabad az országok információháztartását
médiapiacként szabályozni.
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Amennyiben mégis ez történik, ennek szükségszerű következménye az lehet, hogy a „szabad
világban” a „láthatalan kezek” mai szemmel nézve az önkontroll eszközeivel mérhetetlenül
túlszabályozott, az egyes emberek magánéletét és szabadságát egyre jobban korlátozni képes
uralmi rendszereket hoznak létre.Így ha Európa népeinek, köztük a magyar népnek az érdekét
szemléljük, az Unió információpolitikája alapvetően elhibázott.
AZ UNIÓ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZATI JOGA
Az Unió az infokommunikációs tevékenységeket szabályozó tevékenysége eredményeképpen
terjedelmes joganyag keletkezett. A jogszabályok jó részét Magyarország beépítette
jogrendszerébe, ezek jegyzéke a mellékletben található.
A (BIZOTTSÁG A NEMZETI KORMÁNYTÓL) FÜGGETLEN SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG(A)
A Kormány szempontjából a legfontosabb az, hogy a 2009/140 EK 2. cikkének 3. d
bekezdése szerint:
„Az (1) bekezdésben említett hozzáférés és összekapcsolás tekintetében a tagállamok
biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak legyen hatásköre arra, hogy – ezen
irányelv rendelkezéseivel összhangban, valamint a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6., 7.,
20. és21. cikkében említett eljárásoknak megfelelően – indokolt esetben a saját
kezdeményezésére beavatkozzon a2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikkében foglalt
ágazatpolitikai célok védelme érdekében.”
Azaz, az Unió a nemzeti szerv feladatává teszi, hogy ágazatpolitikai célokat védelmezzen,
ezzel az infokommunikációs ágazatot kiemeli a nemzeti kormányok hatásköréből és saját
felügyelete alá helyezi, megakadályozva abban, hogy az a szabályozást saját maga, nemzeti
érdekektől vezéreltetve hozza meg.
Ezek az ágazati célok: technológia-semleges szabályozás, kulturális és nyelvi sokszínűség és
médiapluralizmus, verseny az elektronikus hírközlő hálózatok, az elektronikus hírközlési
szolgáltatások, a kapcsolódó eszközök és szolgáltatások nyújtása terén.
(2) A nemzeti szabályozó hatóságok többek között a következők révén mozdítják elő a versenyt az elektronikus
hírközlő hálózatok, az elektronikus hírközlési szolgáltatások, a kapcsolódó eszközök és szolgáltatások nyújtása
terén:
a) biztosítják, hogy a felhasználók, köztük a fogyatékkal élő felhasználók a választék, az ár és a minőség
tekintetében maximális előnyhöz jussanak;
b) biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési ágazatban ne legyen versenytorzulás vagy versenykorlátozás;
c) ösztönzik a hatékony infrastrukturális befektetéseket és elősegítik az innovációt; valamint
d) ösztönzik a rádiófrekvenciák és számozási erőforrások hatékony használatát és biztosítják ezek hatékony
kezelését.
(3) A nemzeti szabályozó hatóságok többek között a következőkkel járulnak hozzá a belső piac fejlődéséhez:
a) felszámolják az elektronikus hírközlő hálózatok, a kapcsolódó eszközök és szolgáltatások, valamint az
elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása tekintetében európai szinten még fennálló akadályokat;
b) ösztönzik a transzeurópai hálózatok létrehozását és fejlesztését, a páneurópai szolgáltatások együttműködési
képességét, valamint a végpontok közötti összeköttetést;
c) biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások között hasonló körülmények fennállása esetén ne legyen megkülönböztetés;
d) átlátható módon együttműködnek egymással és a Bizottsággal, a következetes szabályozási gyakorlat
kialakulásának biztosítása, valamint az ezen irányelv és a különös irányelvek következetes alkalmazásának
biztosítása érdekében.
(4) A nemzeti szabályozó hatóságok többek között a következők révén mozdítják elő az Európai Unió
polgárainak érdekeit:
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a) biztosítják, hogy a 2002/22/EK irányelvben („egyetemes szolgáltatási irányelv”) meghatározott egyetemes
szolgáltatáshoz mindenki hozzáférjen;
b) biztosítják a fogyasztók magas szintű védelmét a fogyasztók szállítókkal kötött ügyleteiben, különösen az
egyszerű és olcsó, az érintett felektől független szervezet által folytatott jogvitát rendezését szolgáló eljárás
elérhetővé tételével;
c) hozzájárulnak a személyes adatok és a magánélet magas szintű védelmének biztosításához;
d) előmozdítják az egyértelmű adatok szolgáltatását, különösen a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési
szolgáltatások díjszabásainak és igénybevételük feltételeinek átláthatóságát megkövetelve;
e) kielégítik meghatározott társadalmi csoportok – különösen a fogyatékkal élő felhasználók – igényeit; és
f) gondoskodnak a nyilvános hírközlő hálózatok egységének és biztonságának fenntartásáról.

A (3) értelmében tehát a hatóságok a belső piac érdekében átlátható módon együttműködnek
egymással és a Bizottsággal, ösztönzik a transzeurópai hálózatok felesztését és gondoskodnak
a hálózatok egységéről.
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMALÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/31/EK IRÁNYELVE (2000. június 8.) a
belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az
elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelem ről szóló
irányelv”) 77 szóló szabályozása, korábbi jogszabályra hivatkozva,78 megkísérli, hogy világos
kategóriákat állapítson meg – melyek azután nincsenek összhangban az EUROSTAT
kategóriáival.
„Ez a fogalommeghatározás magában foglal minden olyan, szokás szerint díjazás ellenében
nyújtott és a szolgáltatás igénybe vevőjének egyedi kérésén alapuló, távszolgáltatást,
amelyhez adatfeldolgozásra (ideértve a digitális tömörítést) és adattárolásra szolgáló
elektronikus berendezést vesznek igénybe; ez a fogalommeghatározás nem tartalmazza
azokat a 98/34/EK irányelv V. mellékletének indikatív jegyzékében említett szolgáltatásokat,
amelyek nem foglalnak magukban adatfeldolgozást és adattárolást.”
Az irányelv nem tesz különbséget áruk saját számlás és harmadik fél javára megbízásra, vagy
saját kezdeményezésre végzett, elektronikus hálózaton történő értékesítése (webboltok,
webáruházak) között.79
A magyar jog szerint szerződés létrejöhet szóbeli megállapodással vagy ráutaló magatartással
is, ezért az irányelv szerződéskötés=fizetős szolgáltatás fogalmazása tévesnek tűnik.80
77

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:25:32000L0031:HU:PDF
„(17) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások fogalom-meghatározása már létezik a
közösségi jogban, a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások szabályai terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4), valamint a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból
álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben (5);
79
„(18) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások a számítógépes hálózatokon keresztül végzett
gazdasági tevékenységek széles skáláját ölelik fel; ezek a tevékenységek különösen áruk on-line eladását
foglalhatják magukban; az olyan tevékenységek, mint az áruk leszállítása vagy a hálózaton kívüli
szolgáltatásnyújtás nem tartoznak ide;
80
„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nem korlátozódnak csupán azokra a
szolgáltatásokra, amelyek on-line szerződéskötést eredményeznek, hanem – amennyiben gazdasági
tevékenységként jelennek meg – olyan szolgáltatásokat is magukban foglalnak, amelyekért az igénybe vevők
nem fizetnek, mint például az on-line információszolgáltatás vagy on-line kereskedelmi tájékoztatás, vagy az
adatok kereséséhez, az azokhoz való hozzáféréshez vagy azok visszakereséséhez eszközt nyújtó szolgáltatások; az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások olyan szolgáltatásokat is magukban foglalnak, amelyek
78
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Megállapítja, hogy a 89/552/EGK irányelv szerinti televízióműsorterjesztés és a rádióműsorterjesztés nem minősül az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak, mivel nem
egyedi kérelemre nyújtják; ezekkel ellentétben információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások a ponttól pontig történő adatátvitel révén megvalósuló szolgáltatások, mint
például a megrendelt videoszolgáltatás vagy a kereskedelmi tájékoztatás elektronikus levélben
történő küldése;
Meglepő, hogy „nem információs társadalommal összefüggő szolgáltatás az elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz használata, ha azt
kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységükön kívül eljáró természetes személyek
veszik igénybe, ideértve az ilyen személyek közötti szerződéskötés céljából történő
használatot is;”
Feltételezem, hogy az: „a munkavállaló és munkáltatója közötti szerződéses jogviszony nem
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás;” kitétel az alkalmazó és az alkalmazott
közötti elketronikus tranzakciókra vonatkozik.
A következő klauzulában leírtakhoz hasonló esetek még sok fejtörést fognak okozni: „…az
olyan tevékenységek, amelyeket jellegüknél fogva nem lehet távolból és elektronikus úton
végezni, mint például a cégek számláinak jogszabályban előírt ellenőrzése vagy a beteg
fizikai vizsgálatát megkívánó egészségügyi tanácsadás, nem minősülnek információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásnak.”
A közvetítő szolgáltatók felelőssége c. szakasz a hírközlési és nem hírközlési szolgáltatások
elválasztása terén ellentétes a magyar törvénnyel, mely az egyszerű szolgáltatások különböző
nemeit az elektronikus hírközlési szolgáltatások közé sorolja.81
A 13. cikk „Gyorsítótárolóban történő rögzítés (caching)”
(1) Ha az információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatásról van szó, amely a
szolgáltatás igénybe vevője által küldött információnak hírközlő hálózaton keresztül történő
továbbításából áll, a tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatót ne terhelje felelősség az
információ automatikus, közbenső és átmeneti tárolásáért, amennyiben ez azzal a kizárólagos
céllal történik, hogy az információ későbbi továbbítását a szolgáltatás más igénybe vevői
számára azok kérésére hatékonyabbá tegye, azzal a feltétellel, hogy:
adatok hírközlő hálózaton keresztüli továbbításából, vagy egy hírközlő hálózathoz való hozzáférés
biztosításából, vagy a szolgáltatás igénybe vevője által rendelkezésre bocsátott adat számára tárhely
szolgáltatásából állnak;”
81
12. cikk „Egyszerű továbbítás”
(1) Ha az információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatásról van szó, amely a szolgáltatás igénybe
vevője által küldött információnak hírközlő hálózaton keresztül történő továbbításából vagy a hírközlő
hálózathoz való hozzáférés biztosításából áll, a tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatót ne terhelje felelősség a
továbbított információért, azzal a feltétellel, hogy nem a szolgáltató:
a) kezdeményezi az adatátvitelt;
b) választja ki az adatátvitel címzettjét; és
c) választja meg vagy módosítja a továbbított információt.
(2) Az (1) bekezdésben említett adatátvitel és hozzáférés biztosítása magában foglalja a továbbított információ
automatikus, közbenső és átmeneti tárolását annyiban, amennyiben ez az adatátvitel hírközlő hálózaton történő
végrehajtásának a kizárólagos céljával történik, és feltéve, hogy az információt nem tárolják az adatátvitelhez
ésszerűen szükségesnél hosszabb ideig.
(3) Ez a cikk nem érinti a bíróságok és közigazgatási hatóságok arra vonatkozó lehetőségét, hogy a tagállamok
jogrendszereivel összhangban a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére vagy megelőzésére kötelezzék.
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a) a szolgáltató nem módosítja az információt;
b) a szolgáltató megfelel az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos feltételeknek;
c) a szolgáltató betartja az információk frissítése tekintetében az ágazatban széles körben
elismert és alkalmazott szabályokat;
d) a szolgáltató a technológiát csak az ágazatban széles körben elfogadott és alkalmazott
jogszerű módon használja arra a célra, hogy adatokat szerezzen az információ
felhasználásáról;
valamint
e) a szolgáltató haladéktalanul intézkedik a tárolt információ törléséről vagy az ahhoz való
hozzáférés megszüntetéséről, amint ténylegesen tudomást szerez arról, hogy az információt az
adatátvitel forrásánál törölték a hálózatról vagy megszüntették az ahhoz való hozzáférést,
vagy bíróság, illetve közigazgatási hatóság rendelte el a törlést vagy a hozzáférés
megszüntetését.
(2) Ez a cikk nem érinti a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok arra vonatkozó lehetőségét,
hogy a tagállamok jogrendszereivel összhangban a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére
vagy megelőzésére kötelezzék.
14. cikk
Tárhelyszolgáltatás
(1) Ha az információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatásról van szó, amely a
szolgáltatás igénybe vevője által küldött információ tárolásából áll, a tagállamok biztosítják,
hogy a szolgáltatót ne terhelje felelősség a szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére tárolt
információért, azzal a feltétellel, hogy:
a) a szolgáltatónak nincsen tényleges tudomása jogellenes tevékenységről vagy információról,
és – ami a kárigényeket illeti – nincsen tudomása olyan tényekről vagy körülményekről,
amelyek nyilvánvalóan jogellenes tevékenységre vagy információra utalnának; vagy
b) a szolgáltató, amint ilyenről tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ
eltávolításáról vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható arra az esetre, ha a szolgáltatás igénybe vevője a
szolgáltató irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett jár el.
(3) Ez a cikk nem érinti a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok arra vonatkozó lehetőségét,
hogy a tagállamok jogrendszereivel összhangban a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére
vagy megelőzésére kötelezzék, nem érinti továbbá a tagállamoknak azt a lehetőségét sem,
hogy eljárásokat alakítsanak ki az információ eltávolításának vagy a hozzáférés
megszüntetésének szabályozására.
15. cikk
Az általános nyomon követési kötelezettség hiánya
(1) A tagállamok nem állapítanak meg a szolgáltatókat terhelő olyan általános kötelezettséget,
amely szerint a 12., 13. és 14. cikk hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása során az általuk
továbbított vagy tárolt információkat nyomon kellene követniük, sem olyan általános
kötelezettséget, amely szerint jogellenes tevékenységre utaló tényeket vagy körülményeket
kellene kivizsgálniuk.
(2) A tagállamok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói számára
megállapíthatnak olyan kötelezettségeket, amelyek szerint azonnal tájékoztatniuk kell az
illetékes közigazgatási hatóságokat a szolgáltatásuk igénybe vevői által folytatott,
jogellenesnek vélt tevékenységekről vagy nyújtott információkról, illetve olyan
kötelezettségeket, amelyek szerint az illetékes hatóságokkal, azok kérésére, közölniük kell
azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik szolgáltatásuk olyan igénybe vevőinek
azonosítását, akikkel, illetve amelyekkel adattárolási megállapodásaik vannak
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A 98/34/EK szabályozás
M1 2.„szolgáltatás
”: az információs társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében,
távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott
szolgáltatás.
E meghatározás alkalmazásában:
–„távolról” azt jelenti, hogy a szolgáltatást a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják,
–„elektronikus úton ” azt jelenti, hogy a szolgáltatás kezdőpontjától való elküldése és
célállomásán való fogadása adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést is) és
tárolására szolgáló elektronikus berendezés útján történik, valamint annak elküldése,
továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádión, optikai vagy egyéb elektromágneses
eszköz útján történik,
–„ a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére” azt jelenti, hogy az adatok továbbításával
nyújtott szolgáltatás egyéni kérelemre történik. Azoknak a szolgáltatásoknak a tájékoztató
jegyzékét, amelyek nem tartoznak e meghatározás alá, az V. melléklet tartalmazza. Ez az
irányelv nem alkalmazható:
–rádiós műsorszórási szolgáltatásokra,
–azon televíziós műsorszórási szolgáltatásokra, amelyekre a 89/552/EGK irányelv (1) 1.
cikkének a) pontja vonatkozik
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 98/84/EK IRÁNYELVE (1998. november
20.) a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0084:19981128:HU:PDF
1. cikk
Hatály: Ezen irányelvnek a célja a védett szolgáltatásokhoz engedély nélküli hozzáférést biztosító jogellenes
eszközökkel szembeni intézkedésekre vonatkozó tagállami rendelkezések közelítése.
2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:
a) védett szolgáltatásnak minősül az alábbi szolgáltatások bármelyike, ahol azt díjazás ellenében és feltételes
hozzáférés alapján nyújtják:
—a 89/552/EGK irányelv 1. cikk a) pontjában meghatározott televíziós műsorszolgáltatás,
—rádiós műsorszolgáltatás, amely a nyilvánosság számára vételre szánt rádióműsorok vezetéken vagy vezeték nélkül
– ideértve a műhold útján –történő továbbítását jelenti,
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében
(1),vagy ahol a fenti szolgáltatásokhoz való feltételes hozzáférést saját jogú szolgáltatásként biztosítják;
b) feltételes hozzáférésnek minősül bármilyen műszaki intézkedés, és/vagy megoldás ahol a védett szolgáltatáshoz
érthető formában való hozzáférés előzetes egyedi engedélytől függ;
c) feltételes hozzáférést biztosító eszköznek minősül valamely védett szolgáltatáshoz érthető formában való
hozzáférésre tervezett vagy kialakított bármilyen berendezés vagy szoftver;
d) kapcsolt szolgáltatásnak minősül a feltételes hozzáférést biztosító eszközök telepítése, karbantartása és cseréje,
valamint az azokhoz vagy a védett szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi tájékoztatási szolgáltatások nyújtása;
e) jogellenes eszköznek minősül valamely védett szolgáltatáshoz érthető formában történ ő , a szolgáltatást nyújtó
engedélye nélküli hozzáférésre tervezett vagy kialakított bármilyen berendezés vagy szoftver

KULTURPOLITIKA
A „kultúra” általánosságban nehezen meghatározható fogalomnak minősül. Vonatkozhat a
képzőművészetre, beleértve a műalkotásokat, a kulturális tárgyakat és szolgáltatásokat. A
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„kultúra” fogalomnak antropológiai jelentése is van. A nyelv, a művészetek, a vallás és a
mítoszok segítségével kifejezett jelentések, meggyőződések, értékek, hagyományok
szimbolikus világának alapja. Ilyen mivoltában alapvető szerepet tölt be az emberiség
fejlődésében és az egyének és közösségek identitásának és szokásainak összetett
együttesében.
Az Unió központi szervei az European Agenda for Culture szerint kulturális teendőiket
prakticista felfogásban fogalmazzák meg: a kultúra húsz év alatt az Unióban fejlesztési
célból eszközzé degradálódott.82 Szükségesnek tartják – az Unió kohéziója, a nemzetközi
kapcsolatok erősítése és a szabad mozgás érdekében – a kultúraközi párbeszédet, és a kultúra
fejlesztését a (gazdasági célú) kreatívitás növelése végett. Szem előtt tartani igyekeznek a
kulturális megfontolásokat az uniós szervek valamennyi politikai tevékenységében. 2012-ben
felmérték az „európai kulturális térséget”, a hagyományos kulturális ágazatokat és termékeik
fogyasztását.83 Itt olvasható a Tanács 2007. évi állásfoglalása84 a kulturális menetrendről, itt85
pedig a 2010-2014-es kulturális munkatervről. A D prioritás a kulturális örökség, ideértve a
gyűjteményeket is, mobilitása (kölcsadás, digitalizálás). Téma a kulturálisan befogadó
városok, a többnyelvűség előmodítása, a kultúra a gazdaságra átgyűrűző hatása, a
nemzetközivé válás valamint a kulturáls és kreatív ágazatok exportjára támogatására
vonatkozó bevált gyakorlatok azonosítása, mobilitást támogató programok kidolgozása,
kreatív partnerségek előmozdítása.
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
A kulturális örökség védelmét az Unió is előirányozza. Az Alapszerződés 3.3 pontja szerint
„az Unió tiszteletben tartja gazdag kulturális és nyelvi sokféleségét és biztosítja, hogy Európa
kulturális öröksége védelem alatt álljon és továbbfejlődjék.” A kérdés mindössze az, hogy
milyen viszonyban áll Európa öröksége az egyes nemezetek kulturális örökségével.86
Az Unió szerint a kulturális örökség „our reference point to the past”. Ebből adódóan a
jelenkor kulturális öröksége az, amely majd a jövő vonatkoztatási pontja lesz, tehát ami
ilyenként szintén védendő.
Foglalkoznak a jogellenes kereskedés megelőzésével is.87 A Tanács szabályozást 2008-ban
fogadott el:88 Ebben a hagyományos kulturális ágazatok fogalmaival operáló körben az
UNESCO után lehetne bevezetni a jelenkor – digitális - kulturális öröksége védelmének
kérdését.
A MAGÁNÉLET VÉDELME
Az Európai Unióban hatályos adatvédelmi szabályozás, a 95/46/EC és a kiegészítő
2008/977/JHA keretdöntés, amint ezt az Unió is elismeri, mára teljesen elavult.
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http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/european-agenda_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ess-net-report-oct2012.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:HU:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:325:0001:0009:HU:PDF
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http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/cultural-heritage_en.htm
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http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/cultural-heritage/illicit-traffic_en.htm
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Valójában a fő probléma a nemzetállamok és polgáraik számára számára az, hogy
terminológiájával eleve nem fogalmazhatók meg az adatok mai egyre átláthatatlanabbá váló
forgalma során előálló polgári és büntetőjogi tényállások, különösen a külföldi államok és a
nagy közösségi médiaszolgáltatók tevékenységével kapcsolatban, a szankciók pedig gyengék
és érvényesíthetetlenek. Az érintettek – különösen a szegény országokban – már birtokon
kívüli helyzetben, szakértelem nélkül, egyenként nem tudják érvényesíteni jogaikat és
érdekeiket a más – gazdagabb - országokban lévő nagy, erőfölényben lévő és azzal
gátlástalanul visszaélő szolgáltatókkal szemben. A magyar és más nemzetállami érdek ennek
a megoldása lett volna.
A Lisszaboni egyezmény szerint a magánélethez, a személyes adatok védelméhez való jog
alapjog.
A napokban került elfogadásra hosszú konzultációs folyamat után az új szabályozás89, mely a
valódi problémákat meg sem kísérli orvosolni, sőt azok ellen hat. Az uniós szervek által
személyes-adat kezelést változatlanul jórészt az eddigi jogszabály szabályozza.90 A
konzultációs folyamat során a nagy (nem magyar) „economic stakeholders” a szabályok
harmonizálását, adminisztrációs költségeik csökkentését követelték. A személyes adatok
határátlépő forgalmának bonyolult szabályai ugyanis jelentősen nehezítették, lassították és
meg is drágították tevékenységüket, miután rendszeresen vittek át személyes adatokat az EUból más országokba, feltehetően jórészt az Egyesült Államokba, hiszen az adatforgalom ide a
legnagyobb – amúgy annak ellenére, hogy ott a szabályok még az Unióéinél is gyengébbek.
A Bizottság deklarált értékrendjében a személyes adatok mohó feldolgozóinak és
exportőreinek költségeit csökkenteni és a személyes adatok szabad áramlásának az eddigi
szerény kötöttség alól való felszabadítását biztosítani a (38) pontban fontosabb volt, mint az
Unió polgárainak a magánélethez való jogát védelmezni. Persze a Bizottság döntése nem
előzmények nélküli: már korábban uniós bírósági döntés91 született arról, hogy ez az alapjog
nem érvényesíthető más anyagi érdekei szabta korlátok nélkül.
A személyes adatok közönséges árukénti kezelése – mellyel kapcsolatban a Bizottság
kötelességének érzi a szabad áramlás megteremtését - szükségképpen magának a
magánéletnek a korlátozásához, a többi emberi szabadság korlátozásához, egészen új fajta
társadalmak kialakulásához vezet majd Unió-szerte és különösen a szegény országokban,
mert az emberek és a szervezetek, különösen a gazdag és üzleti szellemű országokban,
mindig élnek a lehetőségekkel, és felhasználják azt, ami a birtokukban van, és ami
felhasználható.
A Bizottság ezt vagy nem veszi tudomásul, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyja, mert
éppen ezt szeretné.
A Bizottság szerint az Uniónak átfogóbb és koherensebb politikára van szüksége, melyet az új
alapszerződés, a TFEU egyezmény 16(1) és 16(2) szakasza tesz lehetővé, mert a tagállamok
külön-külön nem tudják egységesen szabályozni az adatvédelmet! 92Az egységesség, mint
érték, az egységesítés, hatáskörelvonás az országoktól – „a jogi széttöredezettség
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http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
Regulation (EC) No 45/2001
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Court of Justice of the EU, judgment of 9.11.2010, Joined Cases C-92/09 and C-93/09 Volker und
Markus Schecke and Eifert [2010] ECR I-0000
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Nesze neked szubszidiaritás! De hiszen akkor mindent az Uniónak kell szabályoznia!
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megszüntetése” - és liberalizáció, mint univerzális gyógymód. 93 A Bizottság deklarált fő
céljai voltak: a belső piac fejlesztése, az érintettek védelmi jogainak hatékonyabb
érvényesítése és koherens keret megteremtése az uniós kompetencia minden területére.
Úgy tűnik, hogy az EU jogalkotás indoklása nem egészen helytálló, nem az uniós polgárok
védelmének és a tagországok gazdaságának az erősítését, hanem a globális, Európán túlnyúló
személyesadat-ipar korlátainak felszámolását szolgálja. Az uniós polgárok számára nem az a
kockázat, hogy a különböző tagországok különbözőképpen és különböző mértékben védik
meg őket, hanem az, hogy megfelelő védelmük az Unióban immár sehol sem lesz biztosítva.
A magánélet védelmét alárendelték az Unióban és globálisan folyó gazdasági
tevékenységnek.
A „25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)” c. szabályozás tervezetének néhány pontjáról részletesebben:
A szabályozás
- Az iparszerű automatikus profilkészítés feltételeivel foglakozva megteremti annak a
lehetőségét, hogy embereket tömegesen automatikusan lehessen osztályozni és
célcsoporttá minősíteni a célok korlátozása nélkül.
- a 250 fő feletti vállalkozások esetében adatvédelmi felelősök kinevezését – ahol az
előterjesztők szerint már amúgy is vannak adatvédelmisták
- a bejelentési kötelezettség megszüntetését! (abolition of notification obligations!),
amely nyomán a hatóság lényegében csak panaszbejelentésekre fog intézkedni. A
Bizottság az arányosság elvéből kiindulva csak célzott adatvédelmi tevékenységet
irányoz elő. Ez olyan, mintha a bűnüldözés csak feljelentés alapján, már ismert
tettesek ellen nyomozna, olyan körülmények között, amikor a látencia óriási.
- a (15) pontban a rendelkezés hatálya alól való kivonását az e-mail (!) (azon
adatkezelőknek és feldolgozóknak, akik eszközöket biztosítanak személyes adatok
természetes személy általi kizárólag személyes vagy otthoni feldolgozásához, például
a levelezéshez vagy címlista fenntartásához) – miközben a mailforgalom a legnagyobb
és legveszélyesebb forrása a személyes adatoknak
- a (25) szerint a felhasználó egyetértését valamennyi olyan feldogozáshoz megadja,
amelyet valamely cél vagy célok érdekében végeznek – korlátlan felhatalmazás
keletkezik, ilyen nyilatkozatot a magyar szabályok szerint még postai küldemények
esetében is csak a postahivatalban, személyesen, a tisztviselő előtt lehet megtenni, s
erről közokirat készül
- a (44) szerint a politikai pártok az emberek politikai véleményéről gyűjthetnek
adatokat és fel is dolgozhatják – ez a rendelkezés a kevéssé stabil régiókban, így
Magyarországon is, nagyon aggályos
- a (46) szerint „any information and communication, where processing is addressed
specifically to a child, should be in such a clear and plain language that the child can
easily understand” – sajnos a gyerekek életkoruktól függően igen különböző mértékben
fogják fel a dolgokat, ezért ez a szabály aligha értelmezhető pontosan. A gyermeki
hozzájárulást kategórikusan meg kellene tiltani: a gyermek általában polgári jogilag
nem cselekvőképes. Erre szűrőket lehetne tervezni és azok alkalmazására kötelezni.
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az (59) olyan eseteket sorol fel, amelyekben az Uniónak vagy a tagállamoknak
lehetőségük van arra, hogy további megszorításokat vezessenek be, ezekkel élni kell.
előirányozza lágy intézkedések meghozatalát: bátorítsák a magánélet-védelmi
technológiákat (amelyek fejlesztése az Unió illetékes vezérigazgatósága szerint amúgy
is jelentősen lemaradt) és indítsanak kampányokat a felhasználók tudatosságának
növelésére – mikor azok szakértelem, pénz híján és a szolgáltatók különlegesen nagy
mértékű erőfölénye miatt önmagukban amúgy sem képesek védekezni.
a hatóságok hatáskörének kiterjesztését a több tagországot érintő feldolgozások
tekintetében, úgy hogy
azon ország hatósága legyen illetékes, ahol az adatkezelő központja van, azaz
többnyire a nagy és gazdag nyugati országok hatóságai fognak foglalkozni a saját
ügyeikkel és mások ügyeivel. Mikor fog egy magyar panaszos magánszemély brüsszeli
ügyvédet fogadni és ott pert folytatni angolul a Google ellen? Ki fogadott el
Magyarország részéről egy ilyen javaslatot?
hogy a Bizottságnak legyen intézkedési joga a konziszteciamechanizmusok
tekintetében - feltehetőleg a szigorítást tervező tagállamokkal szemben
Európai Adatvédelmi Testület létrehozását
az adatvédelmi ügyek bírósági eljárása közös szabályainak egységesítését

Ilyen szabályozás mellett – az előterjesztő szándéka szerint - valóban kevesebb adatvédelmi
esemény lesz és ez valóban fogja növelni a „consumer confidence”-t, miközben az emberek
millióinak adatai és maguk az emberek – hosszú távon, amikor már elég sok adat összegyűlik
róluk - csupán szavakban-védett prédává válnak. Az ajánlott változat elfogadása és bevezetése
tényleg nem jár többletköltségekkel, és a vásárlók ennek következtében tényleg nem fognak
idegenkedni az on-line vásárlástól és új szolgáltatások igénybevételétől.
A tervezet a Magyar Országgyűlés előtt is járt. Felthetően véleményezte az Adatvédelmi és
Információszabadság Hivatal elnöke, aki egyetértett vele, talán, mert a nehezen intézhető
ügyektől és a nyilvántartási feladattól megszabadul és többet utazhat külföldre, és ott
nagyobb szava lesz, az ágazati felelős Infokommunikációs Államtikárság, amely talán
egyetérthetett vele, mert kevesebb költsége és gondja lesz az infokommunikációs cégeknek,
a magyar cégeknek is, és hatásköre sincs. Tehát ebben az ügyben az ágazati felelősségi
rendszerben senki nem képviseli az állampolgárok érdekeit, nincs olyan koncepció, mely az
ország és nem az ágazatok, a szakmák érdekeit képviselné. Ezért van szükség az
infokommunikációs ügyek Kormány szintre való helyezésére, ahol az ország érdekeit is
nézik.
ÖSSZEFOGLALÁS
Nem meglepő módon a nemzetközi szervezetek, és az Egyesült Államok tanulmányozott
politikai dokumentumai és a nemzetközi szerződések egyértelműen elsősorban a vezető
politikai és gazdasági hatalmak érdekeit tükrözik és szolgálják. A tanulmányozott
dokumentumok alapján megállapítható, hogy a háttérhatalmak és a nagy hatalmi központok
szorgalmazzák, hogy az egyes országok folytassanak az „a globális információs társadalom
jó” elven alapuló ideológikus, a kommunikáció technológiájának elsőbbségét sugalló ágazati
IKT politikát, az adatokról, információról magáról nem beszélve (mint ahogy nem esett szó
nyersanyagokról és szűzföldekről a nagy infrastrukturális vasútépítések idején sem).94
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Az IKT politika az IKT-val kapcsolatos politika. Az ágazati IKT politika az IKT ágazatok érdekében folytatott
politika.
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1. melléklet
WSIS Forum 2012-Identifying Emerging Trends and a Vision beyond 201595
C1: The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs
for development – Mi az a fejlődés, több IKT? Ha nem, ki definiálja az egyes országokban?
Persze ez az UNCTAD problémája, kultúraexport, piacszerzés.
The need to develop a master plan for parliaments in order to avoid piece meal, uncoordinatedand non-sustainable activities.A nemzeti parlamentek számára egy vegyes
összetételű és bizonytalan hátterű testület ne készítsen elő terveket, pláne tevékenységük koordinálására.
•The increasing importance of a coherent evaluation system both,locally and nationally. Ki értékel, mit milyen szempontból koherensen?
•The urgency to continue developing national e-strategies beyond 2015. Miért jó az országoknak, ha e-stratégiát készítenek? Miért pont e-stratégiát és nem valami mást?

C2: Information and Communication Infrastructure
The demand for broadband services is increasing and spectrum management to utilize underused radio frequencies is vital for economical and societal development. New
technological/regulatory approach and convergence between broadcasting and mobile services needs to be considered. Kit akarnak, hogy döntsön a nemzeti vagyon
részét képező „kihasználatlan” spektrumról?
•Transition from analogue to digital terrestrial broadcasting is essential to benefit consumers by more choice and quality in television services, and to also free up radio
spectrum for new services. A digitális átállás megtörtént.
•New services, business models and regulations will provide new opportunities for business entities to enter the rural/remote areas market, which needs close participation
of policy-makers and regulators.Ez minden országban nemzeti hatáskör.
•Development of affordable and easy-to-use devices, education is necessary to expand ICT usage to undeveloped rural areas. Genfből akarják megmondani, mit tegyünk
a miskolci romákkal?
•To meet the uprising demand of broadband services, a secure, inexpensive, and broad backbone is necessary, especially for the developing countries. Üzleti lehetőség
kiépítése a harmadik világban befektetni képesek és szándékozók számára.

C3: Access to Information and Knowledge – Biztos, hogy ezek a legfontosabb dolgok?
Milyen szempontból ezek a legfontosabbak?
The urgency of the innovative use and mainstreaming of ICTs for Inclusive Education .
•The increasing importance of the development of content respecting accessibility and open standards particularly for the web.
•The need for the development of multilingual and accessible Open Education Resources (OER) effort.Miért jó ez és kinek?
•The urgency of ICTs in education for persons with disabilities; providing new and innovative solutions for persons with disabilities to access information and
knowledge.Miért pont nekik és nem másoknak?
•The increasing importance of training Education Professionals, such as teachers, to use accessible ICTs in education for training of people with disabilities.
•The urgency to promote Universal Design for AllMit jelentsen ez? Nincsenek különbségek a felhasználók ismeretei, kulutrális háttere, életkora, képességei stb. között?

C4: Capacity building (Mobile learning) Milyen kapacitást építünk,kinek, mire, miért, ki
miért kinek?
The increasing importance of the development of enabling policies for mlearning.
•The need to provide professional development to teachers on using mobile technologies to support teaching and learning. Kinek az igénye ez? Feltehetőleg majd a
tanárok dolgoznak ki új technológiát a mobil eszközök használatára.
•The need for more affordable and relevant devices, content and connectivity, including smart phones, notepads, tablets, and integrated digital textbooks.Kinek az igénye
ez? Mestreséges keresletteremtés.
•The need for creating an ecosystem for the safe use of mobile technologies for education, including by teaching digital citizenship and responsible use to learners.
•The necessity for success stories based on Private-Public Partnerships to popularise and roll out mlearning initiatives.Miért kell a kormányoknak propagálniuk a PPP
rendszereket, amelyek péládul Magyarországon nem váltak be? Kerresletteremtés.
•The growing importance of research in the area of mlearning, particularly on 1:1 pedagogy under 1:1 computing learning setting

C5: Building Confidence and Security in the ICT
The need to establish strategies and capabilities at the national level, to ensure protection of National Critical Infrastructures, while enabling prevention and prompt
response to cyber threats. Computer Incident Response Team with national responsibilities and National Cybersecurity frameworks are key elements to toward the
achievement of Cybersecurity
•The urgent need for building a solid legal framework, to address existing and emerging cybercrimes, at the national regional and international levelEz valóban szükséges
•The urgency to build human capacity, to improve the skill and expertise of the security professionals and increase the awareness of the general public. A nagy hatalmi
csoportok által államilag szervezett adatútonállással szembeni fellépés nem káderkérdés
•The increasing need to work with the business sector, such as manufacturers and operators to pave the way toward the achievement of the “security by design” concept,
where devices and products contain already those standard security features that would reduce the exploitation of vulnerabilities. Ki fog együttműködni a tervezőkkel, akik
egyébként számos lépéssel a WSIS politikusai előtt járnak és azt sem tudják mit akarjanak
•The need for an international framework that is focused at the elaboration of norms and principles agreed at global level, specifically in areas such:teljesen általános,
kiérleletlen, ilyen címen bármit ki lehet sütni
o Access to the Internet;
o Security;
o Protection of fundamental rights;
o State involvement; and
o International cooperation

C6: Enabling environment Kit, mire tesz képessé mindez? Mi rá a bizonyíték?
The increasing importance of defining and implementing national broadband strategies in collaboration with all stakeholders. A stakeholdereken kívül nem kellene a nép
érdekeit is képviselnie valakinek?
•The increasing importance of an open, efficient and secure policy and regulatory environment.Mit akar ez itt jelenteni?
•The urgency of adapting the legislative and regulatory framework in order to have a smarter regulation and ensure the use of ICTs for better governance. Mi az a jobb
kormányzás?
•The need for smart regulation based on open consultation involving all stakeholders, inclusive of actions and good coordination. Regulatory challenges facing developing
countries are becoming more complex and cross-cutting.A nyílt konzultáció követelése az ágazat lobbytevékenysége kiszélesítésére, befolyásszerzésére irányul.
•To improve e-government for business it is important to set up a new legal framework, public campaign and standards for interoperability.
•High investments in optical fiber are needed to provide broadband services and access to Internet services for all.
•A good and proper recycling policy climate policy and processes for cheaper devices is essential for better governance.
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•Access to information and ICTs services needs to be considered as a human right. Különösen a szegény országokban irreális piacnövelő követelés.
•Good public governance can leverage ICTs in various ways to increase efficiency and accountability, enhance transparency and facilitate public sector reforms. ICTs can
ensure a wider participation and empowerment of citizens, institutions and private sector in the decision making process. Kidolgozatlan frázisoka nemzeti kormányxzatok
és intézmények fellazítására.

C7: E-government – Ezek a legfontosabb problémák? Nem. Lásd a nemzetközi és magyar
helyzetelemzést!
The increasing importance of efficient exchange of best practices through electronic means and the use of new media to inform and connect citizens to the e-government
and sustainable development processes are of paramount importance.Ahogy nincs univerzális, minden országban alkalmazható legjobb kormányzás, ugyanúgy nincs
univerzális legjobb elektronikus kormányzás sem, csak egyes országokra rákényszeríthető kormányzási technológiák.
•The increasing need to bridge the digital divide by better promotion of e-skills and suitable infrastructure in the developing world and amongst valuable social groups.
Nincs mód az országokon belüli és az egyes országok közötti különbségek kiegyenlítésére. Ezzel csak kecsegtetni lehet az elmaradott országok korműnyait. Egyes
szoftverek persze haszonnal átadhatók és átvehetők.
•Further development in applying green ITC technology through e governance will contribute to the sustainable economic,financial and social development. Ez a téma
alighanem nem időszerű Magyarországon.

C8: E-business
The increasing number of changes in the ICT landscape and more accessible technology, notably mobile and international broadband connectivty, will influence the
creation of local content and the ability of developing countries to market their ICT products. Vagyis a fejlődő országok egyre nagyobb részt szereznek az adatrögzítésben,
és elsődleges adatkibocsátásban és esetleg saját adatpiacukon
•ICT and ICT-enabled services are an increasingly important share of the ICT sector worldwide. Van ennek értelme?
•Lack of data on the ICT sector to support policy decisions, including on the increasingly important services. The IT industry itself may contribute data to support the
planning needs of policy makers for the promotion of the local ICT sector.A poliitkusok érzik, hogy a meglévő adatok alkalmatlanok politikai cselekvés előkészítésére, a
piac maga akarja eldönteni, hogy a politikusok milyen adatok alapján döntsenek.

C7: E-science
The need to continue to promote e-publishing with different pricing options and open access. (To make scientific findings more affordable and accessible)Ezek nem
kormányzati témák, a piaci szereplők dolga.
•The increasing importance of p2p technology to sharescientific knowledge. És akkor?
•The importance of promoting affordable and reliable broadband Internet connection for learning, particularly higher education institutions. Ez nem a mi problémánk.
•The need to promote long-term collection/dissemination/preservation of scientific data by digitalizing it. (ex, population and weather data)
•The urgency to facilitate cooperation and effective use of scientific information. Jó lenne még több tudást kiszívni…

C7: E-learning (mobile)
The increasing importance of the development of enabling policies
for mlearning.
•The need to provide professional development to teachers on using mobile technologies to support teaching and learning.
•The need for more affordable and relevant devices, content and connectivity, including smart phones, notepads, tablets, and integrated digital textbooks.
•The need for creating an ecosystem for the safe use of mobile technologies for education, including by teaching digital citizenship and responsible use to learners.
•The necessity for success stories based on Private-Public Partnerships to popularise and roll out mlearning initiatives.
•The growing importance of research in the area of mlearning, particularly on 1:1 pedagogy under 1:1 computing learning settings

C7: E-health
The commitment to adopt national eHealth strategies and focus on integrating ICTs to support the priorities of the health sector;Ez azonban a nemzeti egészségügyi
adminisztrációk feladata
•The increasing use of mobile technologies in health projects are still being done on a trial basis rather than on a large scale;Ez ezen a szinten nem érdekes,
izzadságszagú.
•The need for sound evidence (and sharing the evidence) as to the impact of eHealth, through credible and reproducible evaluationmechanisms;Nemzeti szinten a
kormányzat egészségügyi intézkedéseinek hatékonyságát kell mérni, nem az egyes eszközökét, vagy az IKT-ét
•The on-going need for communities of expertise to support health professionals working in remote areas;Ez nem világszintű probléma, az egészségügyek problémája.
•The on-going need to ensure affordable, reliable connectivity to health centres, institutions and remote areas. This is a core aspect of the WSIS commitments that has yet
to be realized.

C7: E-environment
There is an urgent need for a stronger reference to the main challenges related with key environmental issues, such as climate change, electronic waste management
ágazati probléma, kötelezni kell őket a visszadolgozásra and disaster risk reductionvalós to ensure sustainable development. On this regard, it is key to make sure that
investments in climate and weather observing as well as ICT\Telecommunications support the sustainable development agenda.
•The increasing importance to emphasise on the need for cooperation between ICTand environmental sector at the national level, so both levels of policies include crossreferences. This cross-sectorial coordination is not sufficiently taking place and it poses a challenge for many initiatives in regards to e-environment.
•It is urgent to address the negative effects of ICTs (Greening the ICT sector), an issue that has become more urgent since the WSIS process started. On this regard,
more emphasis should be put on adopting a life-cycle management approach for ICTs, looking at policy, standards, consumer education, and design innovation to promote
resource efficiency. Responsibility needs to extend beyond government and corporations and include the end user (the general population), specifically by increasing
consumer awareness and better utilizing social media. Az energiaprobléma a nagy adatközpontok, a Big Data üzemeltetőinél merül fel. Lakossági szinten néhány száz
watt nem jelentős.Attention should be directed to the management which as well includes the disposal of out-of-life ICT equipment.
•With regards to energy consumption, there is an urgent need to pay additional emphasis in measuring performance and establishing reduction goals. Agreeing on a
common set of methodologies and engaging the private sector to adopt these standards are two important steps that need to be further promoted.

C7: E-agriculture
A growing body of experience shows clear benefits of ICT in facilitating information flows and social networks, and the positive impact ICT can have on the livelihoods of
people in rural agricultural communities. Nesze semmi, fogd meg jól.
•Mobile technology is the dominant tool in agricultural information services, and is expected to remain so. Where mobile is not the predominant communication tool, pricing
and policy related to mobile services were identified as the main challenges that need to be addressed.Nem a technológia mobilitása a lényeges, hanem az, hogy olyan
IKT alapú termelési, forgalmazási, integráélt rendszerek jöjjenek létre, amelyek a nemzeti termelők és vevők érdekeit szolgálják.
•Continued growth of mobile technology and information services using mobile technology is expected.
•Critical opportunities will come from improved content, including hyperlocal information. Igen, térinformatika.
•Market segmentation is expected.Óhhhh!
•A focus on rural women has emerged.Óhhhh!

C8: Cultural Diversity and identity, linguistic diversity and local content – De hol a kulturális
identitás és diverzitás itt?
•Countries (at all income levels) with more Internet infrastructure are also the countries producing more local digital content as measured by Wikipedia entries and by web
pages under a given country-code, top-level domain.A gazdag és népes országok több információt bocsátanak ki, mint a szegény és kevésbé népesek. Hilbert megmérte.
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•Countries with more international connectivity have lower domestic broadband prices and countries with better domestic infrastructure have lower international bandwidth
prices. A gazdag országok ezek, amiből nem következik, hogy erőn felül kellene erőltetni a nemzetközi kapcsolatokat ezért vagy a belföldi infrastruktúrát azért..
•The increasing inter-linkages between the different elements lead to three key lines of policy considerations evolving: (i) Fostering content development, (ii) Expanding
connectivity, and (iii) Promoting Internet access competition. A politikai megfontolásoknak nem infokommunikációs mérőszámokból, hanem a nemzet problémáiból kell
kiindulniuk.

C9: Media
The increasing challenge of addressing freedom of expression and privacy protection on Internet in formulating an inclusive information society.Konkrétum nélkül.
•The application and implementation of principles, standards and recommendations of freedom of expression to Internet and social media in practice, given the complexity
of information environment on Internet with conflicting imperatives including freedom of expression and respect for privacy and challenge on applicable jurisdiction posed
by the trans-border nature of cyberspace.Mindenkinek szabad megnyilvánulnia, de nem mindenkit szabad terjeszteni. A kibertér nem feltzétlenül határtalan.
•The increasing challenge in dealing with the liability of intermediaries and domestic and foreign! governmental surveillance particularly related to freedom of expression on
Internet and privacy protection. Valóban. Megoldás?
•The challenge to optimize the role of traditional media such as Public Service Broadcasters and Community Radios by embracing new media platform and user-generated
content in the emerged Internet eraValóban. Megoldás?

C10: Ethical dimensions – Ez etika?
The increasing role of technology is enabling decentralized approaches to policy and decision-making that enhances participation. A nemzeti kormányzatok hatalmának
csökkentése, a hatalom átruházása hatalomtechnikailag járatlan naív tömegekre.
•The increasing role of human rights as a positive contribution to online commerce with more and more businesses voluntarily adopting codes of practice. These efforts are
serving to provide consistency and predictable frameworks both off-line and on-line with increasing checks, balances and protections for stakeholders.
•User-driven models may provide better alternatives than consumer-driven and regulatory focused approaches to understanding the drivers of social change and ethical
behavior on-line amongst individual and groups.A szolgáltatók és más szervezetek egyre gátlástalanabbul kényszerítik ki, lopják el és használják fel a felhasználók
adatait. Ezt azonban nem említik.
•Information literacy is essential for empowering users to make informed choices as well as for enabling them to exercise and protect their rights.Az írástudás már messze
nem elégséges.
•While the focus is currently on ensuring that all persons can access the Internet there is also recognition of a need to discuss the right to disconnect and its
implications.Igen.
•While beneficial in helping to expand our freedom, technologies can be disruptive. Our organizations and societies need to become sufficiently flexible to cope with the
social upheavals that technology brings.Az információtechnolgia hatalomtechnológia.
•The fast changing and often unpredictable character of new internet-related developments may exceed our abilities to predict and utilize forecast analysis for taking
actions, including at the policy level. Valóban. Valóban?

C11: International and regional cooperation
The importance of international cooperation in the area of ICT measurement to avoid duplication of efforts and maximizing usage of resources. Kinek a milyen erőforrásait
akarják felhasználni, kit akarnak megkímélni a saját gondolkodástól, statisztikai rendszerfejlesztéstől, érdekmegfogalmazástól?
•There is an urgent need to step up the use of internationally agreed ICTindicators, such as those developed by the Partnership for Measuring ICT, for development in
national statistical systems.Szeretnék, ha a fogalmazók mutatói (az ő értékeik) válnának közhasználatúvá vagy kötelezővé.
•The urgency for different national stakeholders to work together in compiling the necessary data for the 49 indicators on measuring the WSIS targets.A nemzeti
kormányok rábeszélése az ő általuk kidolgozott közös mutatórendszerre
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2. melléklet
Core ICT indicators 2010. Partnership on Measuring ICT for Development
(2010), ITU96
A1 Fixed telephone lines per 100 inhabitants
A2 Mobile cellular telephone subscriptions per 100 inhabitants
A3 Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants
A4 Fixed broadband Internet subscribers per 100 inhabitants
A5 Mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants
A6International Internet bandwidth per inhabitant (bits/second/inhabitant)
A7 Percentage of the population covered by a mobile cellular telephone network
A8 Fixed broadband Internet access tariffs per month in US$, and as a percentage of monthly per capita income
A9 Mobile cellular telephone prepaid tariffs per month in US$, and as a percentage of monthly per capita income
A10 Percentage of localities with public Internet access centres (PIACs)
HH1 Proportion of households with a radio
HH2 Proportion of households with a TV
HH3 Proportion of households with telephone
HH4 Proportion of households with a computer
HH5 Proportion of individuals who used a computer in the last 12 months
HH6 Proportion of households with Internet access
HH7 Proportion of individuals who used the Internet in the last 12 months
HH8 Location of individual use of the Internet in the last 12 months
HH9 Internet activities undertaken by individuals in the last 12 months
HH10 Proportion of individuals who used a mobile cellular telephone in the last 12 months
HH11 Proportion of households with access to the Internet by type of access
HH12 Frequency of individual use of the Internet in the last 12 months
HHR1 Proportion of households with electricity
B1 Proportion of businesses using computers
B2 Proportion of persons employed routinely using computers
B3 Proportion of businesses using the Internet
B4 Proportion of persons employed routinely using the Internet
B5 Proportion of businesses with a web presence
B6 Proportion of businesses with an intranet
B7 Proportion of businesses receiving orders over the Internet
B8 Proportion of businesses placing orders over the Internet
B9 Proportion of businesses using the Internet by type of access
B10 Proportion of businesses with a local area network (LAN)
B11 Proportion of businesses with an extranet
B12 Proportion of businesses using the Internet by type of activity
ICT1 Proportion of total business sector workforce involved in the ICT sector
ICT2 ICT sector share of gross value added
ICT3 ICT goods imports as a percentage of total imports
ICT4 ICT goods exports as a percentage of total exports
ED1 Proportion of schools with a radio used for educational purposes
ED2 Proportion of schools with a television used for educational purposes
ED3 Proportion of schools with a telephone communication facility
ED4 Learners-to-computer ratio in schools with computer-assisted instruction
ED5 Proportion of schools with Internet access by type of access
ED6 Proportion of learners who have access to the Internet at school
ED7 Proportion of learners enrolled at the post-secondary level in ICT-related fields
ED8 Proportion of ICT-qualified teachers in schools
EDR1 Proportion of schools with electricity
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http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICT_CORE-2010-PDF-E.pdf
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3. melléklet
Az UNESCO keretében kidolgozott anyagok
Nemzetközi szervezetek által kidolgozott média-indexek áttekintése
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4. melléklet
A World Intellectual Property Organization (WIPO) által gondozott nemzetközi
egyezmények
IP Protection
Beijing Treaty on Audiovisual Performances. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/
Global Protection systems
Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial
Designs.http://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/
Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International
Registration.http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
Madrid Agreement Concerning the International Registration of
Marks.http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of
Marks.http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/
Patent Cooperation Treaty (PCT)
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of
Patent Procedure. http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/
Classification
Locarno Agreement on the International Classification of Industrial Designs.
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/
Nice Agreement: Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/
Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification.
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/
Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/vienna/
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5. melléklet
Az Európai Unió infokommunikációval foglalkozó igazgatóságai
Components & Systems (Directorate A)
Director: K. RouhanaTel: +32-2-29 68057
Photonics (Unit A.1)
Head of Unit: Th. SkordasTel: +32-2-29 68908
Photonics is a key enabling technology that drives innovation in communications, lighting and manufacturing. It
provides solutions to such societal challenges as energy efficiency, sustainable healthcare, safety and security
and environment.
We focus on:
• Photonics and organic electronics activities in EU research programmes (FP7 and Horizon 2020)
• Photonics: establishing a Public Private Partnership under Horizon 2020
• Photonics: large-scale deployment of Solid State Lighting in Europe
Robotics (Unit A.2)
Head of Unit: L. KrálTel: +352-4301 35878
We cover research, innovation and policies in robotic technologies for industrial and service applications and for
their integration into smart environments such as homes, public spaces and factories.
We focus on:
• Robotics: Current Research and Innovation Projects
• Robotics: Public-Private Partnership in Horizon 2020
• Robotics: Research and Innovation under Horizon 2020
• Robotics: Ethical, Legal and Societal Issues
Complex Systems & Advanced Computing (Unit A.3)
Head of Unit: M. LemkeTel: +32-2-29 91575
We aim to help Europe's manufacturing sector to deliver innovative, high quality products at competitive prices
in the area of advanced computing and complex systems.
We focus on:
• Cyber-physical systems: European R&I strategy
• Cyber-physical systems and advanced computing research & innovation
• ICT for Manufacturing
• Cyber-physical systems and advanced computing: project lifecycle management
Components (Unit A.4)
Head of Unit: W. Van PuymbroeckTel: +32-2-29 68138
We work at the frontiers of hardware & software, an important area for Europe's industrial competitiveness.
We focus on:
• Components: innovation and industrial competitiveness in electronic components and systems,
including follow-up on Key Enabling Technologies
• Components: Horizon 2020 and stakeholder engagement
• Electronic components and systems (nanoelectronics, smart systems & embedded systems) - Joint
Technology Initiative
• Components: Technical, scientific, financial and administrative monitoring of projects
Administration & Finance (Unit A.5)
Head of Unit: M. LuciolliTel: +32-2-29 52617
In order to demonstrate that the EU manages soundly and efficiently the budget entrusted to it, we maintain a
high level of quality of service in the execution of our financing decisions, including ensuring timely
negotiations; short times to contract, to amendment and to payment; proper handling and compliance of legal,
financial and audit procedural aspects. Alongside specific support for monitoring a number of our initiatives, a
particular focus this year will be the launch of the new Horizon 2020 programme.
We focus on:
• Implementation of grants and administrative credits in the Components & Systems Directorate
• Support to operations, compliance and management in the Components & Systems Directorate
• Support transition to Horizon 2020 in the Components & Systems Directorate
Electronic Communications Networks & Services (Directorate B)
Acting Director: A. WhelanTel: +32-2-29 50941

40

Coordinate a better regulatory framework for competition & growth over the entire range of issues in the
ecommunications field: economic analysis, impact assessment, policy development, regulatory compliance.
Regulatory Coordination & Business (Unit B.1)
Head of Unit: W-D. GrussmannTel: +32-2-29 58559
As part of the team regulating electronic communications within the EU, we ensure Member States implement
the rules to which they have agreed, notably on access and authorisation of e-communications networks and
services, and which provide a predictable & competition-friendly environment including those on the
independence and effectiveness of the National Regulatory Authorities. We share the task of monitoring
developments in individual Member States with Unit B2.
We focus on:
• Rules to support a competitive single market and to foster innovation and investment
• Regulatory Coordination & Business: Implementation of the Telecom Framework
• European broadband virtual access products for a Connected Continent
• Regulatory coordination and business: Single Telecom Market
Regulatory Coordination & Users (Unit B.2)
Head of Unit: V. TeräväTel: +32-2-29 92381
As part of the team regulating electronic communications within the EU, we focus on the way in which Member
States & National Regulatory Agencies deal with the retail market & with consumers. We share the task of
monitoring developments in individual Member States with Unit B1.
We focus on:
• Open Internet
• Roaming
• Regulatory Coordination & Users: Implementation of the Telecom Framework
• Universal Service
Regulatory Coordination & Markets (Unit B.3)
Head of Unit: R. KrügerTel: +32-2-29 61555
As part of the team regulating electronic communications within the EU, we monitor and intervene on proposed
regulatory measures in electronic communications markets across the EU, notified by national regulatory
authorities.
We focus on:
• Market-based regulation
• Costing and non-discrimination
• Relevant markets
Spectrum (Unit B.4)
Head of Unit: A. WhelanTel: +32-2-29 50941
As part of the e-communications team we focus on ensuring that Member States manage radio spectrum
effectively, as the basis for a competitive internal market in wireless communications.
We focus on:
• Spectrum inventory
• Spectrum sharing opportunities
• Spectrum - efficient use
Broadband (Unit B.5)
Head of Unit: A. KrzyżanowskaTel: +32-2-29 87246
As part of the e-communications team our job is to boost the roll-out and take-up of the next generation of highspeed Internet networks and services across the EU.
We focus on:
• Broadband: inter-institutional negotiations on the Connected Europe Facility
• Broadband: ICT in Structural funds
• Broadband: Efficient financing in telecom investment and links with international and European
financial institutions
Excellence in Science (Directorate C)
Director: Th. Van der PylTel: +32-2-29 68105
Ensure the renewal of the scientific basis for future ICT by fostering excellence in ICT research, and to help
transform the way it is conceived, practiced, disseminated and used. Develop a full-cycle roadmap to get the
output into the EU economy, through innovation tools such as pilot-lines, open innovation platforms, precommercial procurement, and standards. DG lead for Horizon 2020/Excellence.
eInfrastructure (Unit C.1)
Acting Head of Unit: A. HellmanTel: +32-2-29 99041
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We support the development and deployment of e-infrastructures that will give every European researcher digital
skills and digital tools and contribute to a seamless and open European space for online research, the Digital
European Research Area.
We focus on:
• eInfrastructures: data centric science and engineering
• eInfrastructures: computational infrastructure
• eInfrastructures: GÉANT platform
• eInfrastructures: virtual research communities
Future & Emerging Technologies (FET) (Unit C.2)
Head of Unit: A. FialaTel: +32-2-29 64787
Our team supports ground breaking, multi-disciplinary exploratory research for future ICT.
We focus on:
• Future & Emerging Technologies: Pathfinding future technologies and defining public investment
strategy for H2020
• Future & Emerging Technologies: Delivering excellent exploratory research
Digital Science (Unit C.3)
Head of Unit: J. CottaTel: +32-2-29 66407
Our job is to support the emergence of a Digital European Research Area (ERA) where researchers, knowledge,
and technologies circulate freely, aided by digital means.
We focus on:
• Open Access to scientific information
• Digital science and ICT-enabled science-society interaction
• Coordination of the ICT dimension of the Excellence pillar in Horizon 2020
• Global Systems Science
Flagships (Unit C.4)
Head of Unit: W. BochTel: +32-2-29 63591
We manage a portfolio of pilot research initiatives ("flagships") delivering major breakthroughs in science and
technology, with the potential for radically new technologies that can impact the European economy or provide
solutions to some of society's biggest challenges.
We focus on:
• Flagships: Policy and Strategy
• Flagships: Implementation
• Flagships: Stakeholders engagement and outreach
• Flagships: Transition to Horizon 2020
Administration & Finance (Unit C.5)
Head of Unit: L. TanisTel: +32-2-29 68134
In order to demonstrate that the EU manages soundly and efficiently the budget entrusted to it, we maintain a
high level of quality of service in the execution of our financing decisions, including ensuring timely
negotiations; short times to contract, to amendment and to payment; proper handling and compliance of legal,
financial and audit procedural aspects.
We focus on:
• Implementation of grants and administrative credits in the Directorate for Excellence in Science
• Support to operations, compliance and management in the Directorate for Excellence in Science
• Support transition to Horizon 2020 in the Directorate for Excellence in Science
Cooperation (Directorate D)
Director: L. Corugedo StenebergTel: +32-2-29 96383
International (Unit D.1)
Head of Unit: E. HartogTel: +32-2-29 90084
We work on a bilateral level and through multilateral fora, to garner support for the EU's objectives.
We focus on:
• International: Follow up the 2012 World Conference on International Telecommunications
• International: Internet Governance and management of .eu
• International: Bilateral relations with third countries
Interinstitutional (Unit D.2)
Head of Unit: E. FortiTel: +32-2-29 65172
The unit is the DG's interface with the other EU Institutions, and the guardian of the planning and procedures
which ensure this cooperation results in good legislative & political initiatives.
We focus on:
• Interinstitutional: Planning of policies and work programme
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• Interinstitutional: Policy matching rules, objectives and targets
• Institutional relations and EU-level institutional engagement
Communication (Unit D.3)
Head of Unit: D. RingroseTel: +32-2-29 93913
We define and help the DG to carry out an integrated communication strategy. This implies shaping views on
complex issues within the DG and using the full panoply of tools to present them to external audiences.
We focus on:
• Communication: DAE communication strategy
• Communication: Change process in DG CONNECT
Stakeholders (Unit D.4)
Head of Unit: A. Angelova-KrastevaTel: +32-2-29 91145
This unit ensures that DG Connect is efficient at stimulating, assessing and responding to input from all
stakeholders whose views and experience can feed our activities. It will also manage specific initiatives such as
"Digital Women", "Digital Champions" and further develop action on corporate social responsibility.
We focus on:
• Stakeholders: Strategic approach to engage with individuals and stakeholders
• Stakeholders: Guidelines for stakeholder engagement
• Stakeholders: Cooperation and coordination amongst networks of stakeholders
Net Futures (Directorate E)
Director: M. CampolargoTel: +32-2-29 63479
Research and Innovation on what lies beyond the current Internet architecture, software and services. DG lead on
EU-Strategy for the Cloud. Enabling growth through research, innovation and policy for future industries.
Develop a full-cycle roadmap to get the output into the EU economy, through innovation tools such as pilotlines, pre-commercial procurement, and standards.
Network Technologies (Unit E.1)
Head of Unit: Th. KleinerTel: +32-2-29 96502
We support research activities on wireless, optical & satellite communication technologies that can cope with the
massive projected increases in network traffic.
We focus on:
• Network Technologies: Integrated and ubiquitous network infrastructures
• Network Technologies: Smart networks and novel architectures
• Network technologies for innovation
Software & Services, Cloud (Unit E.2)
Head of Unit: K. DucatelTel: +32-2-29 56867
In leading an integrated cloud strategy for Europe.
We focus on:
• Software & Services, Cloud: European Cloud Computing Strategy
• Software: Innovation and growth
• Software & Services, Cloud: research and innovation
Net Innovation (Unit E.3)
Head of Unit: J. VillasanteTel: +32-2-29 63521
In order to provide support for web entrepreneurship and Internet businesses in Europe.
We focus on:
• Collective awareness platforms
• Future Internet Public-Private Partnership
• Web Entrepreneurs and Businesses
Experimental Platforms (Unit E.4)
Head of Unit: P. BlixtTel: +32-2-29 52902
As a centre of excellence for advanced and integrated network experimentation.
We focus on:
• Future Internet Research and Experimentation: experimental platforms
• Future Internet Research and Experimentation: experiments
• Future Internet Research and Experimentation: long-term evolution
Administration & Finance (Unit E.5)
Head of Unit: I. MalekosTel: +32-2-29 52902
In order to demonstrate that the EU manages soundly and efficiently the budget entrusted to it, we will maintain
a high level of quality of service in the execution of our financing decisions, including ensuring timely
negotiations; short times to contract, to amendment and to payment; proper handling and compliance of legal,
financial and audit procedural aspects.
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We focus on:
• Implementation of grants in the Net Futures Directorate
• Support to operations, compliance and management in the Net Futures Directorate
• Support transition to Horizon 2020 in the Net Futures Directorate
Coordination (Directorate F)
Director: G. de GraafTel: +32-2-29 68466
Coordinate overall DG vision on our contribution to EU economic growth. Develop, coordinate and monitor
effective policy for deployment, regulation & research and innovation of ICT. DG lead for EU 2020, FP7 and
Horizon 2020.
Growth & Jobs (Unit F.1)
Head of Unit: J. GrenTel: +32-2-29 57394
Overall coordination of the DG Connect contribution to EU growth policies, including the Digital Single Market.
Leadership for DAE implementation.
We focus on:
• Digital economy & jobs: new sources of growth and jobs
• Digital Single Market
• Digital Agenda for Europe
Innovation (Unit F.2)
Head of Unit: V. PecaTel: +32-2-29 57843
We work to help close the gap between research and innovation, and hence to the creation of jobs in Europe.
We focus on:
• Innovation environment for ICT
• Bridging the innovation gap
• Coordination of Standardisation Activities
Programme Coordination (Unit F.3)
Head of Unit: M. MøllerTel: +32-2-29 63526
We provide the overall coordination of the DG's research and innovation activities, developing, defending and
promoting the DG's position in the various coordination bodies, both within and outside the EU.
We focus on:
• Programme Coordination: ICT Research and Innovation in Horizon 2020
• Programme Coordination: ICT related Work Programmes
• Programme Coordination: Coordination between European Commission and Member States
• Programme Coordination: International cooperation
Knowledge Base (Unit F.4)
Head of Unit: L. SioliTel: +32-2-29 51262
We coordinate the data strategy and provide evidence for assessing progress in meeting the Digital Agenda
policy targets.
We focus on:
• Knowledge Base: Data Strategy
• European Semester and Grand Coalition for Digital Jobs
• Knowledge Base: Evaluation
Media & Data (Directorate G)
Director: G. AbbamonteTel: +352-4301 ...
Lead for the DG in framing and supporting a vision for the optimal development and expansion of innovative &
creative media & data use. From R&D to the necessary regulatory framework, including open data, Public
Service Information, Audiovisual, Inclusion & children's issues. Develop a full-cycle roadmap to get the output
into the EU economy, through innovation tools such as pilot-lines, pre-commercial procurement, and standards.
Converging Media & Content (Unit G.1)
Head of Unit: L. Boix AlonsoTel: +32-2-29 90009
Audiovisual and Media policy and related research. INFSO lead on Copyright. We ensure that the current
regulatory environment of the audio-visual media services sector is respected, while preparing a strategy for
addressing future developments (such as Connected TV), including the regulatory, research & other challenges
related to this process of convergence. We promote respect for media pluralism and media freedom, while
helping to facilitate the online cross-border distribution of digital content and consumer access to it.
We focus on:
• Implementation of the Audiovisual Media Services Directive
• Convergence in the audiovisual sector
• Digital single market for content
• Media policy, media pluralism & media freedom
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Creativity (Unit G.2)
Head of Unit: J. Hernández-RosTel: +352-4301 34533
The creative industries have an important growth potential as the Internet develops. We provide research funding
to areas such as interfaces, simulation and visualisation, games engines, immersive experiences and support the
creative industries in their innovation process.
We focus on:
• Creative industries: Research on new creative experience tools
• Creative industries: Promoting innovation
• Online accessibility and digital preservation of Europe's cultural heritage
• Europeana platform
Data Value Chain (Unit G.3)
We focus on:
• Data value chain: European strategy
• Data and language technologies: research and innovation
• Open data policy and public sector information
• Open data and language resources: pan-European portals
Inclusion, Skills & Youth (Unit G.4)
Head of Unit: P. MansonTel: +35-2-4301 33261
We work to ensure that citizens, especially young people and those at risk of exclusion, are best able to benefit
from the Internet and have the necessary skills to do so.
We focus on:
• Learning and skills for youth
• Better Internet for Kids
• Accessible and inclusive internet
Administration & Finance (Unit G.5)
Head of Unit: P. BeuselingTel: +35-2-4301 35590
In order to demonstrate that the EU manages soundly and efficiently the budget entrusted to it, we will maintain
a high level of quality of service in the execution of our financing decisions, including ensuring timely
negotiations; short times to contract, to amendment and to payment; proper handling and compliance of legal,
financial and audit procedural aspects.
We focus on:
• Implementation of grants and administrative credits in the Media & Data Directorate
• Support to operations, compliance and management in the Media & Data Directorate
• Support transition to Horizon 2020 in the Media & Data Directorate
Sustainable & Secure Society (Directorate H)
Director: P. TimmersTel: +32-2-29 90245
Address selected ICT challenges for a sustainable, healthy and secure society. Develop a full-cycle roadmap to
get the output into the EU economy, through innovation tools such as pilot-lines, precommercial procurement,
and standards. DG lead for Horizon 2020/Societal Challenges.
Health & Well-Being (Unit H.1)
Head of Unit: P. ZilgalvisTel: +32-2-29 50935
With a brief to coordinate research for health and wellbeing of citizens, including integrated care: short and midterm, we will target the personalised, preventive healthcare of the future.
We focus on:
• Health & Well-Being: innovation, quality and sustainability of health systems
• Health & Well-Being: growth and competitiveness of the EU industry
• Health and Well-being Research and Innovation in ICT: Empowering citizens for an e-Healthy future
Digital Social Platforms (Unit H.2)
Acting Head of Unit: I. IakovidisTel: +32-2-29 52329
We seek to deploy ICT more widely in areas that will allow people to age well.
We focus on:
• Active Ageing and Independent Living
• Web-accessibility
• Digital Social Platforms
Public Services (Unit H.3)
Head of Unit: M. RohenTel: +32-2-29 63674
We lead the development and deployment of EU Digital Public Services, focussing on cross-border excellence in
eGovernment, and based on the eGovernment Action Plan 2011-2015.
We focus on:
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• Public services: eGovernment Action Plan
• Public services: on-line, cross border eGovernment services
• Public services: digital service infrastructures in the Connecting Europe Facility
Trust & Security (Unit H.4)
Acting Head of Unit: G. KalbeTel: +32-2-29 63463
We develop policy, research and innovation solutions and carry out activities enhancing the security of Internet
networks and services and the protection of citizens' on-line privacy and security.
We focus on:
• Cybersecurity Strategy for the European Union
• ePrivacy
• Cybersecurity, privacy and trustworthy ICT: research and innovation
Smart Cities & Sustainability (Unit H.5)
Head of Unit: C. MaloneyTel: +32-2-29 69082
ICT has the potential to play a key role in meeting the EU's climate and energy targets. We develop the policy
framework to ensure that digital technologies improve sustainability in general including energy security and
resource utilisation. We also aim to accelerate the deployment of integrated energy, transport and ICT solutions
at local level, help better manage flows of goods and people, and allow an EU-wide shift to clean sources of
energy, with improved efficiency in generation, transmission and distribution.
We focus on:
• Smart Cities
• Green ICT and Resource Efficiency
• ICT for Mobility
• Smart Grids
Administration & Finance (Unit H.6)
Head of Unit: M. FjallandTel: +32-2-29 50021
In order to demonstrate that the EU manages soundly and efficiently the budget entrusted to it, we will maintain
a high level of quality of service in the execution of our financing decisions, including ensuring timely
negotiations; short times to contract, to amendment and to payment; proper handling and compliance of legal,
financial and audit procedural aspects.
We focus on:
• Support to operations in the Directorate for Sustainable & Secure Society
• Implementation of grants in the Directorate for Sustainable & Secure Society
• Business Continuity, enabling DG CONNECT to operate as an effective modern administration, and
preparing for and supporting the transition to H2020 in the Directorate for Sustainable & Secure Society
• Sustainable and secure society: Support to communication activities
Support (Directorate R)
Director: G. KentTel: +32-2-29 91945
Support the DG's people and operations, as well as to ensure compliance with essential procedures.
People (Unit R.1)
Head of Unit: C. DubsTel: +32-2-29 59777
We implement the human resources & staff engagement strategies of the DG, and deal with staff and career
issues and related legal matters for the DG.
We focus on:
• People: Staff Engagement
• People: Staff Development
• People: Human Resources Strategy
• People: Human Resources Legal Matters
Finance (Unit R.2)
Head of Unit: A. Burgueño ArjonaTel: +32-2-29 92471
We manage the finances of the DG, and deal with all budgetary matters, including public procurement, in a spirit
of continuous improvement.
We focus on:
• Procurement
• Planning and programming
• Financial and budgetary processes
• Centralisation of closed projects and audit implementation in closed projects
Support Systems & Tools (Unit R.3)
Acting Head of Unit: R. PedrazziniTel: +32-2-29 55852
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We provide the IT systems and tools which are used by the DG. This needs to take into account the transition to
the evolving structures of the DG and move to Horizon 2020.
We focus on:
• Support Systems and Tools: centralisation of I.T. infrastructure
• Support Systems and Tools: support to operations
• Support Systems and Tools: simplification & business harmonisation
• Support Systems and Tools: I.T. rationalisation
Compliance (Unit R.4)
Head of Unit: K. EngelboschTel: +32-2-29 54693
We provide the DG with the legal, internal control & external audit expertise needed to fulfil its mission and to
report and benchmark our activities.
We focus on:
• Assurance
• Combatting fraud and reducing risk
• Reporting and Internal Control
• Legal affairs
Programme Operations (Unit R.5)
Head of Unit: I. Mariën-DusakTel: +32-2-29 92376
We support all units across the DG when they work under the existing rules and procedures for issuing calls for
proposals and evaluations, carrying out project negotiation and selection and managing projects and grants.
Likewise we prepare the future rules, procedures, processes and guidelines for H2020.
We focus on:
• Coordination of and support to calls for proposals and evaluation
• Coordination of and support to project negotiation, grant preparation and selection
• Support to project management and administration
• Preparation for the transition to Horizon 2020
(Other Entities)
Internal Audit (Unit 01)
Head of Unit: F. Sendra PalmerTel: +32-2-29 54324
We provide independent, objective assurance and advice designed to add value and improve the operations of the
Directorate General.
We focus on:
• Internal audit
Knowledge Sharing (Unit 02)
Head of Unit: G. SantucciTel: +32-2-29 68963
We analyse and weigh policy, organisational and administrative options for the fulfilment of the DirectorateGeneral's mission through enhanced processes, tools and practices, including impact assessment, metrics and
synergy between the policy, regulatory and research & innovation aspects of the Directorate-General's work.
We focus on:
• Knowledge Sharing: Enabling Culture Change in DG CONNECT
• Knowledge Transfer to optimise the role of DG CONNECT
• Knowledge Sharing: Impact Assessment
• Knowledge Sharing: Metrics in DG CONNECT
(Task Forces)
Legislation Team (eIDAS) (Task Force eIDAS)
Head of Task Force: A. ServidaTel: +32-2-29 58186
The task force will lead the development, negotiation and basic implementation of the B eIDAS proposal:
proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on trust and confidence in electronic
transactions in the internal market (electronic trusted services regulation).
We focus on:
• Electronic identification and trust services - regulatory environment
• Electronic identification: follow-up of eSignature Directive
• Electronic identification: leveraging on large scale pilots
(Advisers)
Adviser for Legal & Lesiglative Issues (ADV01)
Ž. Bahovec
We focus on:
• Knowledge sharing in the field of Impact Assessment and Better Regulation
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• Legal advice for emerging technologies
• International agreements - advice
• Reduce legal risk
Adviser for Interdisciplinary & Integrating Activities (ADV02)
D. Beernaert
We focus on:
• Interdisciplinary and Integrating Activities
Adviser for Multilingual Aspects of Information Society (ADV03)
R. Cencioni
We focus on:
• Multilingual aspects of the Information Society
Adviser for Societal Issues (ADV04)
N. Dewandre
We focus on:
• Societal issues
Adviser for Radiospectrum Policy (ADV06)
R. Niepold
We focus on:
• Spectrum policy advice
Adviser for Innovation Systems (ADV07)
B. Salmelin
We focus on:
• Open innovation
Adviser for Open Data (ADV08)
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6. melléklet.
Az információpolitikát érintő uniós jogi normáinak (nem teljeskörű) jegyzéke
Információs társadalom - nagypolitika
1.

2.

CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION (Maastrictii szerződés) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:EN:PDF
AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
VÁLTOZATA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:hu:PDF

3.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
ADigital Agenda for Europe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=com:2010:0245:fin:en:pdf

4.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020A strategy for smart, sustainable and
inclusive growth. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

5.

A Bizottság 229/2005 (2005. január 6.) sz. közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Euróai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának „i2010: európai információs társadalom a
növekedésért és a foglalkoztatásért” http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:HU:DOC
Állami intézmények és működésük: e-governnnment

6.

a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:32:32003L0098:HU:PDF

7.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/18/EK IRÁNYELVE (2004. március 31.) az építési
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:07:32004L0018:HU:PDF

8.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/75/EK IRÁNYELVE (2005. november 16.) az építési
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv helyesbítéséről. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0055:0056:HU:PDF

9.

A BIZOTTSÁG 2083/2005/EK RENDELETE (2005. december 19.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében
történő módosításáról.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:333:0028:0029:HU:PDF

10. A TANÁCS 2006/97/EK IRÁNYELVE (2006. november 20.) az áruk szabad mozgása területén elfogadott
egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:363:0107:0128:HU:PDF
11. a Bizottság 2007/344/EK határozata a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli
harmonizált rendelkezésre állásáról http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/2007344EC.pdf
12. A BIZOTTSÁG 1177/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a
2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok
tekintetében történő módosításáról. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0064:0065:HU:PDF
13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és
biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő
szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a

49

2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:HU:PDF
14. az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló
az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0001:0010:HU:PDF
15. A BIZOTTSÁG 1251/2011/EU RENDELETE (2011. november 30.) a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a
2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok
tekintetében történő módosításáról. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:HU:PDF
16. egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-ei 243/2012/EU
parlamenti és bizottsági határozat http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:HU:PDF
17. az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági
határozat http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:01:HU:HTML
18. a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2013/37/EU Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv
módosításáról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:EN:PDF
Fejlesztés
19. A TANÁCS HATÁROZATA (2013. december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram
(2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a
2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:1041:HU:PDF
Statisztika
20. REGULATION (EC) No 808/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21
April 2004 concerning Community statistics on the information society http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0049:0055:EN:PDF
21. COMMISSION REGULATION (EC) No 960/2008 of 30 September 2008 implementing Regulation (EC) No
808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information
soc. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:262:0006:0022:EN:PDF
22. REGULATION (EC) No 1006/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
16 September 2009 amending Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the
information society. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0031:0035:EN:PDF
23. COMMISSION REGULATION (EC) No 1023/2009 of 29 October 2009 implementing Regulation (EC) No
808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information
societ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0005:0021:EN:PDF
24. COMMISSION REGULATION (EU) No 821/2010 of 17 September 2010 implementing Regulation (EC) No
808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information
society http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:246:0001:0017:EN:PDF
25. COMMISSION REGULATION (EU) No 937/2011 of 21 September 2011 implementing Regulation (EC) No
808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information
society http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:245:0001:0018:EN:PDF
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26. COMMISSION REGULATION (EU) No 1083/2012 of 19 November 2012 implementing Regulation (EC) No
808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information
society http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0033:0051:EN:PDF
27. COMMISSION REGULATION (EU) No 859/2013 of 5 September 2013 implementing Regulation (EC) No
808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information
society. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:238:0005:0020:EN:PDFhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:238:0005:0020:hu:PDF
Kulturális örökség védelme
28. Council conclusions on preventing and combating crime against cultural goods 3135th JUSTICE and HOME
AFFAIRS Council meeting Brussels, 13 and 14 December 2011
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126866.pdf
29. CIL DIRECTIVE 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the
territory of a Member State. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0007:20010730:EN:PDF
30. COUNCIL REGULATION (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural good http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0001:0007:EN:PDF
31. COMMUNICATION COM(2012) 537 final FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU.
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/com537_en.pdf
32. Brüsszel, 10.5.2007 COM(2007) 242 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI
PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS
A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK. Közlemény az európai kulturális programról a globalizálódó világban.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:HU:PDF
tangible, intangible, épített, a jelen szellemi öröksége az utódokra, nem csupán 1993 előtti időkre
e-Egészségügy
33. Communication of 8 December 1999 on a Commission initiative for the special European Council of Lisbon, 23
and 24 March 2000 - eEurope - An information society for all [COM(1999) 687 final - not published in the
Official Journal]. A neten nem érhető el
34. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions of 30 April 2004 entitled "e-Health - making healthcare
better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area" [COM(2004) 356 final - not
published in the Official Journal] A neten nem érhető el
Polgári jog
35. az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelveaz elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi
keretfeltételekről http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0093:20081211:HU:PDF
Személyes adatok
36. a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:hu:HTML
37. az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve a személyes adatoknak az elektronikus hírközlési
ágazatban történő feldolgozásáról és magánjellegének védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi
irányelv”) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:hu:HTML
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38. az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irányelve a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy
feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:hu:HTMLhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:hu:PDF
39. Biztonságosabb internet program
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24190d_hu.htm
40. a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes
adatok védelméről szóló 2008/977/IB tanácsi kerethatározat http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:hu:PDF
Elektronikus kereskedelem
41. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus
kereskedelemről szóló irányelv”) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:25:32000L0031:HU:PDF
42. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 98/34/EK IRÁNYELVE (1998. június 22.) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:20040501:HU:PDF
43. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 98/84/EK IRÁNYELVE (1998. november 20.) a feltételes
hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelmér ől http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0084:19981128:HU:PDF
Fogyasztóvédelem
44. az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:HU:PDF
45. a Bizottság 2007/76/EK határozata a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti
hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0192:0197:HU:PDF
46. a Bizottság 2008/282/EK határozata a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok
közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély
vonatkozásában
való
végrehajtásáról
szóló
2007/76/EK
határozat
módosításáról
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:HU:PDF
47. az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés
megszüntetésére irányuló eljárásokról http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0030:0036:HU:PDF
48. az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról”)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:hu:PDF
Reklám
49. az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve a megtévesztő és összehasonlító reklámrólhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:0027:HU:PDF
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50. az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve a tagállamok dohánytermékek reklámozására és
szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0033:HU:PDF
Távközlési szolgáltatások
51. az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról(„Keretirányelv”) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:HU:PDF
52. az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok
összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv(„Hozzáférési irányelv”) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0019:20091219:HU:PDF
53. az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló
2002/20/EK irányelv(„Engedélyezési irányelv”), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:HU:PDF
54. az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról
(„Egyetemes szolgáltatási irányelv”) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:HU:PDF
55. az Európai Bizottság 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési
szolgáltatások piacának versenyérőlhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0077:HU:HTMLaz Európai Parlament és a
Tanács 2009/140/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások
közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó
eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus
hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv
módosításárólhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:HU:PDF
56. a 112-es egységes európai segélyhívón alapuló, a járműből érkező vészhívások továbbítására szolgáló
elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló uniós szintű e-segélyhívó szolgáltatás („esegélyhívás”)
támogatásáról
szóló
2011/750/EU
európai
bizottsági
ajánlás
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0046:0048:EN:PDF
Médiaszolgáltatás
57. az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások
nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
összehangolásáról(„Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv”) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:HU:PDF
Postai szolgáltatások
58. a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatások minőségének javítására
vonatkozó közös szabályokról szóló 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0067:20080227:HU:PDF
59. a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása
tekintetében történő módosításáról szóló 2002/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:04:32002L0039:HU:PDF
60. a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében
történő módosításáról szóló 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:052:0003:0020:HU:PDF
Végberendezések
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61. az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő
végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismerésérőlhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:23:31999L0005:HU:PDF
62. a Bizottság 2008/63/EK irányelve a távközlési végberendezések piacain folyó versenyrőlhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:HU:PDF
Térinformatika
63. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1059/2003/EK RENDELETE (2003. május 26.) a statisztikai
célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1059:20110207:hu:PDF
64. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/2/EK IRÁNYELVE (2007. március 14.)az Európai
Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:hu:PDF
65. A BIZOTTSÁG 1253/2013/EU RENDELETE (2013. október 21.) a 2007/2/EK irányelv téradatkészletek és szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet
módosításáról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:HU:PDF
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7. melléklet
A BIZOTTSÁG 859/2013/EU RENDELETE (2013. szeptember 5.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (EGTvonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az
információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére, mivel:
(1) A 808/2004/EK rendelet közös keretet hoz létre az információs társadalomról szóló európai statisztika
rendszeres előállításához.
(2) Végrehajtási intézkedésekre van szükség az 1. modul: „Vállalkozások és az információs társadalom”,
valamint a 2. modul: „Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom” statisztikáinak elkészítéséhez
rendelkezésre bocsátandó adatoknak és ezek továbbítási határidejének meghatározásához.
(3) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az európai statisztikai rendszer bizottságának
véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az információs társadalomra vonatkozó európai statisztika előállításához a 808/2004/EK rendelet 3. cikke (2)
bekezdésének és 4. cikkének megfelelően az 1. modul: „Vállalkozások és az információs társadalom”, valamint a
2. modul: „Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom” tekintetében továbbítandó adatokat e
rendelet I. és II. melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a
rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2013. szeptember 5-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
I. MELLÉKLET
1. MODUL: A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
1. TÉMAKÖRÖK ÉS MUTATÓIK
a) A 2014-es referenciaévben felmérendő , a 808/2004/EK rendelet I. mellékletében található listáról kiválasztott
témakörök a következők:
— információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszerek és használatuk a vállalkozásokban,
— IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti szükséglet,
— az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban,
— az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni
tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat),
— e-üzleti folyamatok és szervezési szempontok,
— az internethez és egyéb elektronikus hálózatokhoz való hozzáférés és ezek használata tárgyak és eszközök
összekötéséhez (a tárgyak internete [Internet of Things]),
— e-kereskedelem.
b) A vállalkozások következő mutatóit kell gyűjteni:
IKT-rendszerek és használatuk a vállalkozásokban
Az összes vállalkozás esetében gyűjtendő mutatók:
— számítógép-használat.
Számítógépet használó vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— (választható) az üzleti célból számítógépet használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz
viszonyított százalékos aránya.
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IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti szükséglet
Számítógépet használó vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— IKT-szakemberek alkalmazása,
— az IKT-hoz kapcsolódó képességekkel kapcsolatos bármiféle képzés nyújtása IKT-szakemberek részére az
előző naptári évben,
— az IKT-hoz kapcsolódó képességekkel kapcsolatos bármiféle képzés nyújtása egyéb alkalmazottak részére az
előző naptári évben,
— IKT-szakemberek felvétele vagy erre tett kísérlet az előző naptári évben.
Számítógépet használó és az előző évben IKT-szakembereket felvevő vagy erre kísérletet tevő vállalkozások
esetében gyűjtendő mutatók:
— IKT-szakembert igénylő , nehezen betölthető munkakörök megléte az előző naptári évben.
Internet és egyéb elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban
Számítógépet használó vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— internet-hozzáférés.
Internet-hozzáféréssel rendelkező vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— az internet-kapcsolattal rendelkező számítógépet üzleti célból használó alkalmazottak száma vagy az összes
alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya,
— internetkapcsolat: DSL vagy bármilyen egyéb vezetékes széles sávú kapcsolat,
— internetkapcsolat: a leggyorsabb internetkapcsolat maximális szerződés szerinti letöltési sebessége (Mbit/s):
([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [> 100]),
— internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat mobiltelefon-hálózatot (3G vagy 4G technológiát) használó
hordozható eszközzel,
— (választható) internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat mobiltelefon-hálózatot (3G vagy 4G
technológiát) használó hordozható számítógéppel,
— (választható) internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat mobiltelefon-hálózatot (3G vagy 4G
technológiát) használó egyéb hordozható eszközzel, pl. okostelefonnal,
— internetkapcsolat: egyéb mobil kapcsolat mobiltelefon-hálózaton keresztül,
— a vállalkozás által biztosított, üzleti célú, mobiltelefon-hálózaton keresztüli internetcsatlakozást lehetővé tevő
hordozható eszközt használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya,
— (választható) közösségi oldalak használata, nem kizárólag fizetett hirdetések közzététele céljából,
— (választható) a vállalkozás blogjának vagy mikroblogjának használata, nem kizárólag fizetett hirdetések
közzététele céljából,
— (választható) multimédiás tartalommegosztó weboldalak használata, nem kizárólag fizetett hirdetések
közzététele céljából,
— (választható) wikialapú tudásmegosztó eszközök használata, nem kizárólag fizetett hirdetések közzététele
céljából,
— honlaphasználat.
Honlappal rendelkező vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— (választható) a következő szolgáltatás nyújtása: a termékek és szolgáltatások leírása, árjegyzékek,
— a következő szolgáltatás nyújtása: online rendelés vagy foglalás,
— (választható) a következő szolgáltatás nyújtása: a látogató lehetősége arra, hogy termékeket vagy
szolgáltatásokat személyre szabjon vagy megtervezzen,
— (választható) a következő szolgáltatás nyújtása: a leadott megbízások nyomon követése és státusa,
— (választható) a következő szolgáltatás nyújtása: személyre szabott tartalom a honlap rendszeres/visszatérő
látogatói számára,
— (választható) a következő szolgáltatás nyújtása: a vállalkozás közösségi oldalakon található profiljaihoz
vezető linkek vagy hivatkozások,
— (választható) a következő szolgáltatás nyújtása: adatvédelmi nyilatkozat, adatvédelmi címke (privacy seal)
vagy adatvédelmi tanúsítvány (privacy certification) a honlap biztonságosságáról,
— (választható) a következő szolgáltatás nyújtása: betöltetlen álláshelyek meghirdetése vagy online
álláspályázat,
— a következő szolgáltatás nyújtása: a panaszok elektronikus úton történő benyújtása.
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Az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak
az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat) Internet-hozzáféréssel rendelkező
vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— (választható) távoli elérés biztosítása a vállalkozás e-mail rendszeréhez, dokumentumaihoz és
alkalmazásaihoz,
— (választható) fizetett internetes hirdetések alkalmazása,
— felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használata, az ingyenes szolgáltatások kivételével.
Az internet-hozzáféréssel rendelkező ,felhő alapú számítástechnikai szolgáltatásokat vásárló vállalkozások
esetében gyűjtendő mutatók:
— e-mail-használat felhő alapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül,
— irodaiszoftver-használat felhő alapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül,
— a vállalkozás adatbázisa/adatbázisai tárhelyének felhő alapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztüli
biztosítása,
— fájltárolás felhő alapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül,
— pénzügyi vagy számviteli szoftveralkalmazások használata felhő alapú számítástechnikai szolgáltatáson
keresztül,
— ügyfélkapcsolati szoftver (CRM) használata felhő alapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül,
— számítási teljesítmény igénybe vétele felhő alapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül a vállalkozás
saját szoftvereinek működtetéséhez,
— olyan felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használata, amelyeket a szolgáltatók megosztott
szerverekről biztosítanak,
— olyan felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használata, amelyeket a szolgáltatók kizárólag a
vállalkozás számára fenntartott szerverekről biztosítanak,
— a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényezők: a biztonság megsértésének
kockázata,
— a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényezők: az adatokhoz vagy a
szoftverhez való hozzáféréssel kapcsolatos problémák,
— a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényezők: a szolgáltatás lemondásával
vagy a szolgáltatóváltással kapcsolatos nehézségek (beleértve az adathordozhatósággal kapcsolatos aggályokat
is),
— a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényezők: az adatok helyével kapcsolatos
bizonytalanság,
— a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényezők: az alkalmazandó
jogszabályokkal, joghatósággal, vitarendezési mechanizmussal kapcsolatos bizonytalanság,
— a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényezők: a felhő alapú számítástechnikai
szolgáltatások vásárlásának magas költsége,
— a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényező k: a számítási felhő hiányos
ismerete,
— (választható) az IKT-hoz kapcsolódó költségek csökkentéséhez kapcsolódóan elért előnyök mértéke:
„nagymértékű”, „bizonyos mértékű”, „korlátozott mértékű”, „nem jár előnnyel”,
— (választható) a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások igénybe vételének fokozásából vagy
visszafogásából eredő rugalmassághoz kapcsolódóan elért előnyök mértéke: „nagymértékű”, „bizonyos
mértékű”, „korlátozott mértékű”, „nem jár előnnyel”,
— (választható) a számítási felhőn alapuló megoldások egyszerű és gyors alkalmazásához kapcsolódóan elért
előnyök mértéke: „nagymértékű”, „bizonyos mértékű”, „korlátozott mértékű”, „nem jár előnnyel”,
Az internet-hozzáféréssel rendelkező, felhő alapú számítástechnikai szolgáltatásokat egyáltalán nem vásárló
vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— (választható) a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát kizáró tényezők: a biztonság
megsértésének kockázata,
— (választható) a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát kizáró tényezők: az adatok helyével
kapcsolatos bizonytalanság,
— (választható) a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát kizáró tényezők: az alkalmazandó
jogszabályokkal, joghatósággal, vitarendezési mechanizmussal kapcsolatos bizonytalanság,
— (választható) a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát kizáró tényezők: a felhő alapú
számítástechnikai szolgáltatások vásárlásának magas költsége,
— (választható) a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások használatát kizáró tényezők: a számítási felhő
hiányos ismerete.
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E-üzleti folyamatok és szervezési szempontok
Számítógépet használó vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— számlák küldése más vállalkozásoknak vagy a hatóságoknak az előző naptári évben,
— a más vállalkozások vagy a hatóságok számára olyan szabványos formátumú elektronikus számla formájában
küldött számlák százalékos aránya az előző naptári évben, amely lehetővé teszi az automatizált feldolgozást,
— a más vállalkozások vagy a hatóságok számára olyan elektronikus formában küldött számlák százalékos
aránya az előző naptári évben, amely nem teszi lehetővé az automatizált feldolgozást,
— a más vállalkozások vagy a hatóságok számára kizárólag papíralapú számlaként küldött számlák százalékos
aránya az előző naptári évben,
— az automatizált feldolgozást lehetővé tevő szabványos formátumú elektronikus számla formájában kapott
számlák százalékos aránya az előző naptári évben,
— a papíralapú, vagy automatizált feldolgozásra nem alkalmas elektronikus formátumú számla formájában
kapott számlák százalékos aránya az előző naptári évben,
— vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftvercsomag használata a különböző funkcionális területek közötti
információmegosztás érdekében,
— az ügyfelekkel kapcsolatos információk kezelésére szolgáló olyan szoftveralkalmazás (ügyfélkapcsolati vagy
CRM-szoftver) használata, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás ügyfeleire vonatkozó információkat
rögzítsen, tároljon és más üzleti funkciók számára elérhetővé tegyen,
— az ügyfelekkel kapcsolatos információk kezelésére szolgáló olyan szoftveralkalmazás (ügyfélkapcsolati vagy
CRM-szoftver) használata, amely lehetővé teszi az ügyfelekre vonatkozó információk marketingcélokból történő
elemzését,
— EDI-típusú (Electronic Data Interchange – elektronikus adatcsere) üzenetek használata a pénzügyi
intézeteknek szóló fizetési megbízások küldésére,
— EDI-típusú (Electronic Data Interchange – elektronikus adatcsere) üzenetek használata hatóságnak szóló adat
küldésére vagy hatóságtól érkező adat fogadására,
— az ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos információk elektronikus megosztása a szállítókkal vagy a
vevőkkel, a termékek és szolgáltatások a végfelhasználók számára való rendelkezésre állásának vagy
szállításának össze hangolása érdekében anélkül, hogy az információkat kézzel be kellene gépelni.
Az ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos információkat elektronikus úton megosztó vállalkozások esetében
gyűjtendő mutatók:
— az ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos információk elektronikus megosztása a szállítókkal vagy a
vevőkkel weboldalak (vállalkozás honlapja, üzleti partnerek honlapja vagy internetes portálok) útján,
— az ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos információk elektronikus megosztása a szállítókkal vagy a
vevőkkel automatizált feldolgozást lehetővé tevő elektronikus információcsere útján.
Az internethez és egyéb elektronikus hálózatokhoz való hozzáférés és ezek használata tárgyak és eszközök
összekötéséhez (a tárgyak internete)
Számítógépet használó vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) használata személyes azonosításhoz vagy hozzáférés ellenőrzéséhez,
— rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) használata a gyártási és szolgáltatásnyújtási folyamat részeként,
— rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) használata a gyártási folyamat utáni termékazonosításhoz.
E-kereskedelem
Számítógépet használó vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— weboldalakon keresztül kapott megbízások fogadása termékekre vagy szolgáltatásokra (online értékesítés) az
előző naptári évben,
— megbízások fogadása termékekre vagy szolgáltatásokra EDI-típusú üzeneten keresztül (EDI-alapú
értékesítések) az előző naptári évben,
— megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra weboldalakon vagy EDI-típusú üzeneten keresztül az
előző naptári évben.
Az előző naptári év folyamán weboldalon keresztül megbízásokat kapó vállalkozások esetében gyűjtendő
mutatók:
— online fizetési rendszer használata a weboldalon keresztül történő értékesítésnél, azaz a fizetés integrálása a
megbízási tranzakcióban,
— offline fizetési rendszer használata a weboldalon keresztül történő értékesítésnél, azaz a fizetés nem képezi a
megbízási tranzakció részét,

58

— a weboldalon keresztül kapott megbízásokból eredő e-kereskedelmi értékesítésekből származó teljes forgalom
értéke vagy százalékos aránya az előző naptári évben,
— a weboldalon keresztül kapott megbízásokból eredő , magánvásárlók számára történő (B2C) e-kereskedelmi
értékesítésekből származó forgalom százalékos aránya az előző naptári évben,
— a weboldalon keresztül kapott megbízásokból eredő más vállalkozások számára (B2B) vagy hatóságok
számára (B2G) történő e-kereskedelmi értékesítésekből származó forgalom százalékos aránya az előző naptári
évben.
EDI-típusú üzeneten keresztül termékekre vagy szolgáltatásokra megbízást fogadó vállalkozások esetében
gyűjtendő mutató:
— EDI-típusú üzeneten keresztül kapott megbízásokból eredő e-kereskedelmi értékesítésekből származó teljes
forgalom értéke vagy százalékos aránya az előző naptári évben.
Weboldalakon vagy EDI-típusú üzeneten keresztül megbízást adó vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— (választható) megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra weboldalon keresztül az előzőnaptári
évben,
— (választható) megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra EDI-típusú üzeneten keresztül az előző
naptári évben,
— megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra az összes beszerzés értéke legalább 1 %-ának megfelelő
értékben az előző naptári évben
c) A vállalkozások hátteréről a következő mutatókat kell gyűjteni vagy alternatív forrásból beszerezni:
Az összes vállalkozás esetében gyűjtendő mutatók:
— a vállalkozás fő gazdasági tevékenysége az előző naptári évben,
— a foglalkoztatottak átlagos száma az előző naptári évben,
— Összes nettó árbevétel (számszerűen megadva) az előző naptári évben.
2. ALKALMAZÁSI KÖR
Az e melléklet 1.b) és c) pontjában meghatározott mutatókat a következő gazdasági tevékenységek alá besorolt,
alább meghatározott méretű és földrajzi elhelyezkedésű vállalkozások esetében kell gyűjteni vagy beszerezni.
a) Gazdasági tevékenység: a NACE Rev. 2. alábbi kategóriáiba sorolt vállalkozások:
NACE-kategória
Leírás
C nemzetgazdasági ág
„Feldolgozóipar”
D, E nemzetgazdasági ág
„Villamosenergia-, gáz- és gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés”
F nemzetgazdasági ág
„Építőipar”
G nemzetgazdasági ág
„Kereskedelem, gépjárműjavítás”
H nemzetgazdasági ág
„Szállítás, raktározás”
I nemzetgazdasági ág
„Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás”
J nemzetgazdasági ág
„Információ, kommunikáció”
L nemzetgazdasági ág
„Ingatlanügyletek”
69–74. ágazat
„Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”
N nemzetgazdasági ág
„Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység”
95.1 alágazat
„Számítógép, kommunikációs eszköz javítása”
b) Vállalkozás mérete: legalább 10 személyt alkalmazó vállalkozások. Választhatóan a 10-nél kevesebb személyt
alkalmazó vállalkozások is belefoglalhatók.
c) Földrajzi kiterjedés: a tagállam területének bármely részén található vállalkozások.
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3. REFERENCIA-IDŐSZAK
Az előző naptári évre vonatkozó mutatók esetében a referencia-időszak 2013. A többi mutató esetében a
referencia-időszak 2014.
4. BONTÁSOK
Az e melléklet 1.b) pontjában felsorolt témakörök és mutatóik esetében a következő háttérmutatókat kell
benyújtani.
a) Gazdasági tevékenység szerinti bontás: a következő NACE Rev. 2. aggregátumoknak megfelelően:
NACE Rev. 2. aggregátum
nemzeti aggregátumok esetleges kiszámításához
10 18
19 23
24 25
26 33
35 39
41 43
45 47
49 53
55 56
58
63
68
69-74
77-82
26.1-26.4,
26.8,
46.5,
58.2,
61,
62,
63.1,
95.1
NACE Rev. 2. aggregátum
európai aggregátumok esetleges kiszámításához
10 12
13 15
16 18
26
27 28
29 30
31 33
45
46
47
55 56
58 60
61
62 63
77 78
80 82
79
95.1
b) Méretkategória szerinti bontás: az adatokat az alkalmazott személyek számának következő méretkategóriái
alapján kell bontani:
Méretkategória
10 vagy több alkalmazott
10–49 alkalmazott
50–249 alkalmazott
250 vagy több alkalmazott
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Ha le vannak fedve, akkor a 10 személynél kevesebbet foglalkoztató vállalkozásoknál az alábbi bontást kell
alkalmazni. (Az „5-nél kevesebb alkalmazott” és az „5–9 alkalmazott” kategória megadása választható.)
Méretkategória
10-nél kevesebb alkalmazott
5-nél kevesebb alkalmazott (választható)
5–9 alkalmazott (választható)
5. RENDSZERESSÉG
A 2014. évre az adatokat egyszer kell benyújtani.
6. HATÁRIDŐ
K
a) A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében említett, összesített – adott esetben bizalmas kezelésre vagy
megbízhatatlan
ságra vonatkozó jelöléssel ellátott – adatokat 2014. október 5. előtt kell továbbítani az Eurostatnak. Az
adatállományokat eddig az időpontig véglegesíteni és érvényesíteni kell, valamint el kell fogadni.
b) A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében említett metaadatokat 2014. május 31. előtt kell továbbítani az
Eurostatnak.
c) A 808/2004/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett minőségi jelentést 2014. november 5-ig kell
továbbítani az Eurostathoz.
d) Az adatokat és metaadatokat az Eurostat által meghatározott adatcsereszabvány szerint, az egyablakos
ügyintézési szolgáltatáson keresztül kell továbbítani az Eurostathoz. A metaadatok és a minő ségi jelentés
esetében az Eurostat által meghatározott szabványos metaadat-szerkezetet kell használni.
II. MELLÉKLET
2. MODUL: MAGÁNSZEMÉLYEK, HÁZTARTÁSOK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
1. TÉMAKÖRÖK ÉS MUTATÓIK
a) A 2014-es referenciaévben felmérendő , a 808/2004/EK rendelet I. mellékletében található listáról kiválasztott
témakörök a következők:
— a magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által
és/vagy a háztartásokban,
— az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata magánszemélyek által és/vagy háztartásokban
különböző célokra,
— IKT-szakértelem és -készségek,
— az IKT és az internet használatának akadályai,
— az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások kormányzati és közigazgatási
szervekkel történő cseréje céljából (e-kormányzat),
— az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni
tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat).
b) A következő mutatókat kell gyűjteni:
A magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által
és/vagy a háztartásokban
Az összes háztartás esetében gyűjtendő mutatók:
— otthoni internet-hozzáférés (bármilyen eszközzel).
Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások esetében gyűjtendő mutatók:
— asztali számítógép használata otthoni internet-hozzáféréshez,
— hordozható számítógép (laptop, netbook, táblagép) használata otthoni internet-hozzáféréshez,
— egyéb mobileszköz (mobiltelefon vagy okostelefon, média- vagy videojáték-lejátszó vagy játékkonzol, ekönyv- olvasó) használata otthoni internet-hozzáféréshez,
— internethez csatlakozó televízió (okostelevízió),
— játékkonzol használata otthoni internet-hozzáféréshez,
— az otthoni internet-hozzáférés tekintetében nem megszokott eszközök,
— az otthoni széles sávú internet-hozzáféréshez használt kapcsolat típusa: rögzített széles sávú kapcsolat, pl.
DSL, ADSL, VDSL, kábel, optikai kábel, műhold, nyilvános WiFi kapcsolat,
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— az otthoni széles sávú internet-hozzáféréshez használt kapcsolat típusa: mobil széles sávú kapcsolat (legalább
3G-s – pl. UMTS – mobilhálózaton keresztül, (SIM) kártyát vagy USB-kulcsot, mobiltelefont vagy okostelefont
alkalmazva modemként),
— (választható) az otthoni internet-hozzáféréshez használt kapcsolat típusa: betárcsázós hozzáférés
hagyományos
telefonvonalon vagy ISDN-en,
— (választható) az otthoni internet-hozzáféréshez használt kapcsolat típusa: mobil keskeny sávú kapcsolat (pl.
mobiltelefonnal, okostelefonnal vagy laptopba épített modemmel használt, 3G technológiánál fejletlenebb
megoldás, pl. 2G+/GPRS).
Az összes magánszemély esetében gyűjtendő mutató:
— legutóbbi számítógép-használat otthon, munkahelyen vagy bárhol másutt (az elmúlt három hónapban; az
elmúlt három hónaptól egy évig terjedő időszakban; több mint egy évvel ezelőtt; sohasem használt
számítógépet).
Az elmúlt három hónapban számítógépet használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutató:
— számítógép-használat átlagos gyakorisága (mindennap vagy szinte mindennap; legalább hetente egyszer (de
nem mindennap); hetente egynél kevesebbszer),
A magánszemélyek és/vagy a háztartások internethasználata különböző célokból
Az összes magánszemély esetében gyűjtendő mutató:
— legutóbbi internethasználat (az elmúlt három hónapban; az elmúlt három hónaptól egy évig terjedő
időszakban; több mint egy évvel ezelőtt; sohasem használta az internetet).
Olyan magánszemélyek esetében gyűjtendő mutató, akik már használták az internetet:
— legutóbbi magáncélú internetes kereskedelmi tevékenység (az elmúlt három hónapban; az elmúlt három
hónaptól egy évig terjedő időszakban; több mint egy évvel ezelőtt; sohasem vásárolt vagy rendelt semmit az
interneten).
Az internetet az elmúlt három hónapban használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— internethasználat átlagos gyakorisága az elmúlt három hónapban (mindennap vagy szinte mindennap;
legalább hetente egyszer (de nem mindennap); hetente egynél kevesebbszer),
— internethasználat az elmúlt három hónapban e-mail küldésére, fogadására,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban internetes telefonálásra vagy (alkalmazásokon
keresztül) internetes videotelefonálásra (webkamerával),
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban közösségi oldalon való részvételre (felhasználói
felület készítése, üzenet küldése vagy egyéb közreműködés),
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban online hírek, újság vagy hírmagazin olvasására,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos információk
keresésére,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban webrádió hallgatására,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban játék, kép, film vagy zene lejátszására vagy
letöltésére,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban saját készítésű tartalom (szöveg, fényképek, videók,
zene, szoftver stb.) bármely weboldalra, megosztási céllal történő feltöltése érdekében,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban weboldal vagy blog készítése céljából,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban weboldalon keresztül orvosi vizsgálatra történő
bejelentkezés céljából (pl. kórházba vagy egészségügyi központba),
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban utazással vagy utazáshoz kapcsolódó szállással össze
függő szolgáltatás igénybevételére,
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban áru vagy szolgáltatás eladására (pl. online árverés
útján),
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban internetes banki szolgáltatás igénybevételére,
— internetes tárhely magáncélú használata az elmúlt három hónapban dokumentumok, képek, zene, videó vagy
egyéb fájlok elmentésére,
— csatolt fájlokkal ellátott e-mailek magáncélú használata az elmúlt három hónapban dokumentumok, képek
vagy egyéb fájlok elektronikus megosztása céljából,
— személyes weboldalak (pl. blog) vagy közösségi oldal magáncélú használata az elmúlt három hónapban
dokumentumok, képek vagy egyéb fájlok elektronikus megosztása céljából,
— internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás magáncélú használata az elmúlt három hónapban
dokumentumok, képek vagy egyéb fájlok elektronikus megosztása céljából,

62

— nem internetes eszközök – pl. USB-kulcs, DVD, Bluetooth – magáncélú használata az elmúlt három
hónapban dokumentumok, képek vagy egyéb fájlok elektronikus megosztása céljából,
— nem osztott meg elektronikusan magáncélból fájlokat az elmúlt három hónapban,
— interneten keresztül működő szoftverek használata szöveges dokumentumok, táblázatok vagy prezentációk
szerkesztése céljából,
— (választható) interneten keresztül működőszoftverek használata képek vagy videók szerkesztése céljából,
— (választható) interneten keresztül működő szolgáltatások használata internetes tárhelyre feltöltött vagy
elmentett zenei vagy videofájlok lejátszása céljából.
Az internetet az elmúlt három hónapban magáncélra, játék céljából, illetve játékok, képek, filmek vagy zene
letöltése céljából használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutató:
— magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban más személyekkel hálózatban folytatott játék
céljából.
Az elmúlt három hónapban fájlok magáncélú mentésére vagy megosztására internetes tárhelyet használó
magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— internetes tárhely használata szöveg, táblázat vagy elektronikus prezentáció mentése vagy megosztása
céljából,
— internetes tárhely használata fényképek mentése vagy megosztása céljából,
— internetes tárhely használata e-könyv vagy e-magazin mentése vagy megosztása céljából,
— internetes tárhely használata zene mentése vagy megosztása céljából,
— internetes tárhely használata videók (beleértve a filmeket és TV-műsorokat is) mentése vagy megosztása
céljából,
— internetes tárhely használata egyéb fájlok mentése vagy megosztása céljából,
— fizetős internetes tárhelyet vagy fájlmegosztó szolgáltatást használt,
— nem használt fizetős internetes tárhelyet vagy fájlmegosztó szolgáltatást,
— internetes tárhely használata fájlok mentésére vagy megosztására a következő okból: a fájlok különböző
helyekről és eszközökről való elérhetőségének lehetővé tétele,
— internetes tárhely használata fájlok mentésére vagy megosztására a következő okból: nagyobb memóriahely
használatának lehetővé tétele,
— internetes tárhely használata fájlok mentésére vagy megosztására a következő okból: adatvesztés elleni
védelem,
— internetes tárhely használata fájlok mentésére vagy megosztására a következő okból: a fájlok másokkal való
egyszerű megosztásának lehetővé tétele,
— internetes tárhely használata fájlok mentésére vagy megosztására a következő okból: zenék, TV-műsorok
vagy filmek nagy könyvtáraihoz való hozzáférés,
— az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során tapasztalt probléma: a hozzáférés vagy
használat alacsony sebessége,
— az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során tapasztalt probléma: a különböző
eszközök vagy fájlformátumok inkompatibilitása,
— az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során tapasztalt probléma: technikai
problémák a szerverrel, pl. a szolgáltatás nem érhető el,
— az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során tapasztalt probléma: az adatok felfedése
harmadik felek számára biztonsági problémák vagy a biztonság megsértése miatt,
— az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során tapasztalt probléma: a személyes adatok
jogosulatlan használata a szolgáltatásnyújtó által,
— az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során tapasztalt probléma: a szolgáltatásnyújtó
által megadott feltételek félreérthetőek vagy nehezen érthetőek,
— az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során tapasztalt probléma: a fájlok egyik szol
gáltatásnyújtótól a másikhoz való áthelyezésével kapcsolatos nehézségek
— nem tapasztalt problémát az internetes tárhely vagy fájlmegosztó szolgáltatás használata során.
Az elmúlt három hónapban az internetet használó, ám fájlok magáncélú mentésére vagy megosztására internetes
tárhelyet nem használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— az internetestárhely-szolgáltatások létezéséről tudó személyek,
— az internetestárhely-szolgáltatások létezéséről nem tudó személyek.
Az elmúlt három hónapban az internetet használó, ám magáncélból internetes tárhelyet nem használó, e
szolgáltatások létezéséről tudó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
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— az internetestárhely-szolgáltatások használata mellőzésének oka: saját eszközökön, e-mail fiókban mentett el
fájlokat vagy ritkán/egyáltalán nem mentett el fájlokat,
— az internetestárhely-szolgáltatások használata mellőzésének oka: más módon osztott meg fájlokat (e-mail,
közösségi oldal, USB-kulcs) vagy egyáltalán nem oszt meg fájlokat másokkal az interneten,
— az internetestárhely-szolgáltatások használata mellőzésének oka: nem tudja, hogyan kell az ilyen tárhelyet
használni,
— az internetestárhely-szolgáltatások használata mellőzésének oka: a biztonsággal vagy a személyes adatok
védelmével kapcsolatos aggályok,
— az internetestárhely-szolgáltatások használata mellőzésének oka: a szolgáltatásnyújtók megbízhatóságával
kapcsolatos aggályok.
Az internetet az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internetes kereskedelmi tevékenységre használó
magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban élelmiszer rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban háztartási cikk rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban gyógyszer rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban ruházat vagy sportszer rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban számítógépes hardver rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban háztartási elektronikus berendezés (ideértve a kamerát)
rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban távközlési szolgáltatás rendelésére (pl. televízió vagy széles
sávú előfizetés, vezetékes vagy mobiltelefon-előfizetés, pénzfeltöltés előre fizetett (prepaid) telefonkártyára),
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban értékpapír, biztosítási kötvény vagy más pénzügyi szolgáltatás
vásárlására,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban nyaralási szálláshely (szálloda stb.) rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban más utazási szolgáltatás (menetjegy, autóbérlés stb.)
rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban rendezvényre szóló belépőjegy rendelésére,
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban film vagy zene rendelésére (külön kell jelezni, hogy online
kézbesítették-e),
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban könyv, magazin vagy újság (ideértve az e-könyvet) rendelésére
(az e-tananyaggal együtt külön kell jelezni, hogy online kézbesítették-e),
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban e-tananyag rendelésére (a könyvvel, magazinnal vagy újsággal
együtt külön kell jelezni, hogy online kézbesítették-e),
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban videojáték-szoftver, egyéb számítógépes szoftver és
szoftverfrissítés rendelésére (külön kell jelezni, hogy online kézbesítették-e),
— internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban más áru vagy szolgáltatás rendelésére,
— az elmúlt tizenkét hónapban hazai eladótól vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás,
— az elmúlt tizenkét hónapban más EU–országbeli eladótól vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás,
— az elmúlt tizenkét hónapban a világ más részén lévő eladótól vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás,
— az elmúlt tizenkét hónapban vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás: az eladó származási országa
ismeretlen,
— az elmúlt tizenkét hónapban az interneten magáncélra megrendelt áru vagy szolgáltatás kifizetésének módja:
hitel- vagy betéti kártyájának adatait adta meg az interneten,
— az elmúlt tizenkét hónapban az interneten magáncélra megrendelt áru vagy szolgáltatás kifizetésének módja:
előrefizetett (prepaid) kártyájának vagy számlájának adatait adta meg az interneten,
— az elmúlt tizenkét hónapban az interneten magáncélra megrendelt áru vagy szolgáltatás kifizetésének módja:
elektronikus banki átutalás internetes banki szolgáltatás segítségével,
— az elmúlt tizenkét hónapban az interneten magáncélra megrendelt áru vagy szolgáltatás kifizetésének módja:
nem internetes fizetés (készpénz, hagyományos banki átutalás stb.).
IKT-szakértelem és -ismeretek
Számítógépet valaha már használt magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— számítógépes ismeretek fájlok vagy mappák másolásáról vagy áthelyezéséről,
— számítógépes ismeretek másolási és beillesztési eszközök használatáról az információ dokumentumon belüli
megkettőzése vagy áthelyezése érdekében,
— számítógépes ismeretek alapvető számtani formulák táblázatkezelőben történő használatáról,
— számítógépes ismeretek fájlok tömörítéséről,
— számítógépes ismeretek új készülékek, pl. modem csatlakoztatásáról és telepítéséről,
— számítógépes program speciális programnyelven történő megírására vonatkozó számítógépes ismeretek,
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— számítógépes ismeretek fájlok számítógép és más eszközök közötti átviteléről (digitális kameráról vagy mobil
telefonról/mobiltelefonra, mp3-, illetve mp4-lejátszóról/lejátszóra),
— (választható) számítógépes ismeretek szoftveres alkalmazások (kivéve az internetes böngészőket)
konfigurációjának módosításáról vagy ellenőrzéséről,
— számítógépes ismeretek elektronikus prezentációk prezentációs szoftverrel történő készítéséről (pl. diák),
beleértve pl. kép, hang, videó vagy diagram alkalmazását,
— számítógépes ismeretek egy új operációs rendszer installálásáról vagy a régi lecseréléséről.
Az IKT és az internet használatának akadályai
Az otthoni internet-hozzáféréssel nem rendelkező háztartások esetében gyűjtendő mutatók:
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: hozzáfér az internethez másutt,
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: nincs szüksége internetre (nem hasznos, nem érdekes stb.),
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: a berendezések túl drágák,
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: a hozzáférés túl drága (telefon, DSL-elő fizetés stb.),
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: ismeretek hiánya,
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: személyes adatok védelmével vagy biztonságával kapcsolatos
aggodalmak,
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: a környéken nem elérhető el széles sávú internet,
— ok, amiért nincs otthon internet-hozzáférés: egyéb.
Az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások kormányzati és közigazgatási
szervekkel történő cseréje céljából (e-kormányzat)
Az internetet az elmúlt tizenkét hónapban használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság vagy közszolgálat honlapjáról való
információszerzésre,
— magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság vagy közszolgálat honlapjáról hivatalos ű
rlap letöltésére,
— magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban kitöltött internetes űrlap hatósághoz vagy
közszolgálathoz való benyújtására.
Olyan magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók, akik az elmúlt tizenkét hónapban nem nyújtottak be
kitöltött űrlapot magáncélból hatóság honlapjára:
— ok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóság honlapjára: nem kellett hivatalos űrlapot benyújtania.
Olyan magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók, akik az elmúlt tizenkét hónapban nem nyújtottak be
kitöltött űrlapot magáncélból hatóság honlapjára és ennek okaként nem adták azt meg, hogy nem kellett
hivatalos űrlapot benyújtaniuk:
— ok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóságnak interneten keresztül: ilyen szolgáltatást kínáló
weboldal nem állt rendelkezésre,
— ok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóságnak interneten keresztül: készségek vagy ismeretek hiánya
(pl. nem tudta, hogyan kell használni a weboldalt, vagy a weboldal használata túl bonyolult volt),
— ok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóságnak interneten keresztül: személyes adatok védelmével
vagy biztonságával kapcsolatos aggodalmak,
— (választható) ok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóságnak interneten keresztül: (a hitelesítéshez/
szolgáltatás használatához szükséges) elektronikus aláírás vagy elektronikus személyazonosító/igazolás hiánya,
— ok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóságnak interneten keresztül: más személy nyújtotta be a
nevemben (pl. tanácsadó, adótanácsadó, rokon vagy családtag),
— ok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóságnak interneten keresztül: egyéb.
Az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak
az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat)
Az internetet az elmúlt három hónapban használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez használt mobiltelefon (vagy okostelefon),
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez használt mobiltelefon (vagy okostelefon)
mobiltelefon- hálózaton keresztül,
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez használt mobiltelefon (vagy okostelefon) vezeték
nélküli hálózaton keresztül (pl. WiFi),
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez használt hordozható számítógép (pl. laptop, táblagép),
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez használt hordozható számítógép (pl. laptop, táblagép),
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mobiltelefon-hálózaton keresztül modemként használt USB-kulcs vagy (SIM) kártya vagy mobiltelefon vagy
okostelefon használatával,
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez használt hordozható számítógép (pl. laptop, táblagép)
vezeték nélküli hálózaton keresztül (pl. WiFi),
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez használt egyéb eszköz,
— nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez nem használtak mobil eszközt.
2. ALKALMAZÁSI KÖR
a) Az e melléklet 1.b) pontjában felsorolt, háztartásokra vonatkozó mutatók esetében a statisztikai egységek a
legalább egy 16 74 éves taggal rendelkező háztartások.
b) Az e melléklet 1.b) pontjában felsorolt, magánszemélyekre vonatkozó mutatók esetében a statisztikai
egységek a 16–74 éves magánszemélyek.
c) A földrajzi kiterjedés magában foglalja a tagállam területének bármelyik részén található háztartásokat
és/vagy magánszemélyeket.
3. REFERENCIA-IDŐSZAK
A gyűjtendő statisztika esetében a fő referencia-időszak 2014 első negyedéve.
4. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HÁTTÉRMUTATÓK
a) Az e melléklet 1.b) pontjában felsorolt, háztartásokra vonatkozó témakörök és mutatóik esetében a következő
háttérmutatókat kell gyűjteni:
— lakóhely szerinti régió (a NUTS 1. osztályozás szerint),
— (választható) lakóhely szerinti régió a NUTS 2. osztályozás szerint,
— földrajzi hely: kevésbé fejlett régiókban élő; átmeneti régiókban élő; fejlettebb régiókban élő,
— urbanizációs fok: sűrűn lakott térségben élő; közepesen sűrűn lakott térségben élő; ritkán lakott térségben élő,
— háztartás típusa: a háztartásban élők száma; (választható) 16–24 éves személyek száma; (választható) 16–24
éves diákok száma; (választható) 25–64 éves személyek száma; 65 éves vagy idősebb személyek száma (külön
kell gyűjteni: 16 év alatti gyermekek száma, (választható) 14–15 éves gyermekek száma, (választható) 5–13
éves gyermekek száma, (választható) 4 éves vagy annál fiatalabb gyermekek száma),
— (választható) a háztartás havi nettó jövedelme (értékként vagy a jövedelmi kvartilisekkel kompatibilis méret
sávok alkalmazásával gyűjtendő),
— (választható) háztartásokra számított nettó havi ekvivalens összjövedelem kvintilisekben továbbítva.
b) Az e melléklet 1.b) pontjában felsorolt, magánszemélyekre vonatkozó témakörök és mutatóik esetében a
következő háttérmutatókat kell gyűjteni:
— nem: férfi; nő,
— születés szerinti ország: belföldön született; külföldön született: másik uniós tagállamban született; külföldön
született: Unión kívüli országban született,
— állampolgárság: lakóhely szerinti ország állampolgára; külföldi: egy másik uniós tagállam állampolgára;
külföldi: nem uniós állam állampolgára,
— (választható) jogi értelemben vett családi állapot: nőtlen/hajadon; házas (ideértve a bejegyzett élettársi
kapcsolatot); megözvegyült és nem házasodott újra (ideértve a bejegyzett élettársi kapcsolat túlélő bejegyzett
élettársát); elvált és nem házasodott újra (ideértve a jogi értelemben szétválasztott és felbontott bejegyzett
élettársi kapcsolatot),
— (választható) tényleges családi állapot: (nem házas felek közötti) élettársi kapcsolatban élő személy; élettársi
kapcsolatban nem élőszemély,
— életkor betöltött évek alapján; (választható) 16 év alatt és/vagy 74 év fölött,
— iskolai végzettség (legmagasabb iskolai végzettség) az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere
(ISCED 2011) szerinti besorolás alapján: legfeljebb alsó középfokú oktatás (ISCED 0, 1 vagy 2); felső
középfokú vagy posztszekunder nem felsőfokú oktatás (ISCED 3 vagy 4); felsőfokú oktatás (ISCED 5, 6, 7 vagy
8); alapfokú oktatásnál alacsonyabb (ISCED 0); alapfokú oktatás (ISCED 1); alsó középfokú oktatás (ISCED 2);
felsőközépfokú oktatás (ISCED 3); nem felsőfokú posztszekunder oktatás (ISCED 4); rövid képzési idejű felső
fokú oktatás (ISCED 5); felsőfokú alapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 6); mesterképzés vagy
ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 7); doktori képzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 8);
HU
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