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Az adatok jelentősége

• percenként 1,7 millió gigabájt adat keletkezik 

• az adatipar évente 40%-kal nő

• az adatipar 2020-ra az EU GDP-jét 1,9%-kal (206 
milliárd euróval) növelheti

• a közadatok hozzáférhetővé tétele évi 40 milliárd 
euró gazdasági hasznot eredményezhet

• adatalapú döntésekkel a cégek 5-6%-kal növelhetik a 
termelékenységüket

• 2020-ig min. 250.000-rel nőhet az adatokhoz 
kapcsolódó munkahelyek száma



Magyarországi előzmények

• 1992: törvény az adatvédelemről és a közérdekű adatokról 

• 1998: kormányzati adatgazdálkodási munkacsoport létrehozása, pilot 
projektek lebonyolítása az adatforrások katalogizálására

• 2005: törvény az elektronikus információszabadságról

• 2006: közadatkereső (kozadat.hu) az információszabadságot érintő 
adatok elérésére

• 2006: az NHIT tanulmányai a közadatok újrahasznosítására

• 2009: az INSPIRE-irányelv honosítása (kormányrendelet)

• 2011: új törvény az adatvédelemről és az információszabadságról

• 2012: a PSI-irányelv honosítása (törvény)

• 2012: csatlakozás a Nyílt Kormányzás Együttműködéshez

• 2015: a PSI-irányelv módosításának honosítása



Aktuális lépések

• Az NHIT kezdeményezésére az új stratégiákban és operatív 
programokban megjelent az adatok hasznosítása

• Az NHIT kezdeményezésére és részvételével készült előterjesztés 
alapján megszületett a Kormány 1310/2015. (V. 21.) Korm. 
határozata a közadatok széles körű újrahasznosításához 
szükséges intézkedésekről. Néhány kiemelhető rendelkezése:
o felmérés a közadatok újrahasznosításáról
o fehér könyv az egységes kormányzati adatpolitika megalapozására
o a fehér könyv megállapításainak beépítése az érintett kormányzati 

stratégiákba
o nemzeti közadatportál létrehozása

• Az NHIT elkészítette és az érintettek között szakmai vitára 
bocsátotta a Fehér könyv tervezetét

• Ehhez kapcsolódóan az NHIT támogatja a jelen konferenciát



A Fehér könyv elkészítése számokban

• 9000+ oldalnyi dokumentum áttanulmányozása
• 50+ fogalomból álló fogalmi rendszer 

megalkotása
• 20+ interjú lebonyolítása
• kérdőíves felmérés 85 kitöltött kérdőívvel
• 443 szervezet közadat-szolgáltatásának 

áttekintése
• 3 műhelybeszélgetés
• végeredmény: 204 oldalas tanulmány



A Fehér könyv tartalma

• előzmények
• módszertan
• területlehatárolás
• fogalmi rendszer
• helyzetelemzés

• lehetséges stratégia alternatívák
• stratégiai javaslat
• javaslatok konkrét intézkedésekre



Fogalmi rendszer



Stratégiai alternatívák és javaslat



A célrendszer főbb elemei

• tudatosság növelése
• funkcionális és intézményi feladatmegosztás
• felelős adatvagyon-gazdálkodás
• bizalom és biztonság erősítése
• koordinált adathasznosítás
• az adatszolgáltatás egységesítése
• kínálat megteremtése

• kereslet ösztönzése



Néhány javasolt intézkedés

• adatpolitikai szervezetrendszer létrehozása a feladatok 
kijelölésével

• kulcsszereplők képzése, tudatosságnövelő rendezvények 
szervezése, tájékoztató anyagok terjesztése

• közcélú adat-előállítás megfinanszírozása
• díjak felülvizsgálata
• szabványalkotás, interoperabilitási felülvizsgálat és 

intézkedések meghozatala
• párhuzamosságok kiiktatása az adatok gyűjtésében
• adatkészletek minőségének vizsgálata, javítása
• adatvagyon-kataszter létrehozása és folyamatos aktualizálása
• nemzeti közadatportál létrehozása és működtetése



Köszönöm a figyelmet!
Eredményes és hasznos 
tanácskozást kívánok!
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