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Az IKT szektor szerepe
 A szektor világszerte a modern globális
gazdaság motorja.
 Innovatív, tudásorientált, nagy hozzáadott
értéket teremtő ágazat.

 Eredményei a gazdaság egésze számára
megteremtik a hosszútávú növekedés
alapjait.
 A társadalom minden rétege
értéket teremt, hordoz, közvetít.

számára

 „Válságálló”
jelleg
–
még
makrogazdasági
környezetben
kiemelkedően teljesít.

nehéz
is

 A jövő letéteményese – „az országot nem a
szüleinktől
örököljük,
hanem
a
gyermekeinktől kapjuk kölcsön…”
„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön.” Sithu U Thant (1909-1974).
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Közelebb a piachoz,
közelebb a felhasználókhoz
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A digitális világ komplexebbé válásával a szabályozási eszközök is egyre sokrétűbbek – a
különböző társ- és önszabályozási formák egyre terjednek, azonban a hatósági funkciók is
felértékelődnek

NMHH – kiemelt jelentőségű, bővülő feladatkör –
kiemelkedő társadalmi felelősség
• Az NMHH piacszabályozó szerepe
továbbra is nagy jelentőséggel bír
• A hatóságnak egyre inkább együtt kell
„élnie” és fejlődnie a felhasználói
szokásokkal, azok változásaival
• „A piac egy mainál dinamikusabb
irányba fog elmozdulni, amit a
szabályozásnak is követni kell.”

• A felhasználói motivációk, szokások
alaposabb megértése érdekében
• A felhasználók tudatos döntéseinek
elősegítése, védelme
• A hatóságnak a piaci változások
nyomon követése helyett sokkal
inkább együtt kell élnie a piaccal.

Felelősség az iparág egészének jövőjéért,
a felhasználókért

Tanulmányozni, megérteni…
• Tanulmányozni a technológiai fejlődést
• Felmérni a piaci változások hatásait, azokra rugalmasan reagálni
• Megérteni a piaci szereplők, a fogyasztók szabályozással szemben
támasztott elvárásait, meghallgatni és figyelembe venni
észrevételeiket
• Egyértelműen kitűzni a szabályozás jövőbeli hangsúlyos témaköreit, meghatározni
elérendő céljait, nyomon követni, ellenőrizni azok teljesülését
• Szükség szerint felülvizsgálni, kibővíteni, átalakítani a rendelkezésre álló szabályozási
eszköztárat

• A globális, valamint az európai szabályozási kihívásokat, trendeket számításba venni,
azokra a lehető legmegfelelőbb, de lokális válaszokat adni
• Aktívan részt vállalni a globális és európai hírközlés és média szabályozás
továbbfejlesztésében, a nemzetközi szervezetek tudományos munkájában
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Alaposan tanulmányoznunk kell

Műszaki, technológiai újdonságok

4G/LTE

Kommunikációs újdonságok, társadalmi,
szociológiai jelenségek

Social Media

Apps

Online
szolgáltatások
Connected TV
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Virtuális
világok

Okostelefonok
Elidegenedés

Motiválni, elősegíteni, közvetíteni
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• Közvetíteni a különböző iparági szereplők között
• Közös céljaink megvalósítása érdekében együttműködni
• Széles körű intézményi, társadalmi, szakmai partnerségi együttműködéseket kialakítva
hatékonyabban eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek
• Egységes, immár konvergens szemléletű megközelítést alkalmazni az egész
infokommunikációs szektor vonatkozásában

• Megteremteni és megőrizni az iparági beruházások és a piaci verseny egyensúlyát
• Az Európai Unió tagállamaink társhatóságaival, valamint a BEREC-kel együttműködésben
megvalósítani az EU Digital Agenda célkitűzéseit
• A Nemzeti Fejlesztési Miisztérium által kibocsátott Digitális megújulási cselekvési terv
szellemében ICT eszközökkel revitalizálni a magyar gazdaságot

Nevelni, ösztönözni, megóvni
• Egyfelől, megóvni olyan társadalmi alapértékeket, mint
amilyen a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás
szabadsága, a médiapluralizmus, vagy a piaci verseny
tisztasága
• Másfelől, megóvni a felhasználók személyes szféráját az
egyre bonyolultabb digitális világban, a megosztott
információk korában
• Megóvni a kiskorúakat és a fiatalokat a rájuk nézve
potenciálisan ártalmas és /vagy jogellenes tartalmaktól,
biztosítani az egészséges testi-lelki fejlődésük feltételeit az
internet által behálózott világunkban
• Ösztönözni a digitális írástudás elterjedését, az elektronikus
ügyintézést, ICT eszközökkel csökkenteni a fogyatékkal élők,
a kirekesztettek hártányát a társadalom szerencsésebb
tagjaihoz képest
• Növelni az e-befogadást, segíteni a szociálisan rászorulók
társadalmi felzárkózását, integrációját, megismertetni az ICT
eszközöket az idősebb generációk tagjaival is
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Reményeink a jövőt illetően
• A szabályozónak a múlt tapasztalataira
építve kell alakítania a jelen viszonyait
„jövőálló” módon

• Az iparág egészének összehangoltan
kell cselekednie, ha nem kívánunk
lemaradni a rohamosan fejlődő
tudásközpontú információs
társadalmak versenyében
• A fejlődés folytonosságának megőrzése
létfontosságú Magyarország
versenyképességének megőrzése
szempontjából

A digitális megújulás ügye azonban nem csak szakmai kérdés, sokkal inkább közös
nemzeti ügyünk, amely Magyarország számára a jövőben kitörési pontként szolgálhat,
segíthet a magyar alkotóképességet a gazdasági fejlődés szolgálatába állítani.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
www.nmhh.hu
www.mediatanacs.hu
www.mediatanacs.blog.hu
www.facebook.com/mediatanacs
www.facebook.com/nmhholdala

