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„Az adat az új olaj”

• az adatalapú döntések javítják a vállalkozások hatékonyságát
• javul az ország versenyképessége, tőkevonzó képessége
• önálló adatipar alakul ki, amely növeli a GDP-t, és javítja a 

foglalkoztatottságot
• fellendül az adatokkal kapcsolatos kutatás, szakemberképzés
• különösen nagy jelentőségük van a nyílt közadatoknak
• megkerülhetetlenek a nagy adathalmazok (dolgok internete, 

internetes piackutatás, marketing stb.)
• nagy hajtóerőt jelent a kapcsolódó területek számára (számítási 

felhő, hálózatok, szuperszámítógépek, adatelemzés stb.)
• adatvezérelt közigazgatás:

o elegendő mennyiségű és jó minőségű adat elérhetősége
o igények és trendek adatalapú elemzése és előrejelzése
o adatalapú működés, végrehajtás, ügyintézés
o adatok megosztása a társadalmi bevonás és bizalomerősítés érdekében
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1. Adatpolitika, közadatok
Rövid történeti áttekintés

• 2003: EU PSI-irányelv – 2012: magyar átültetés (Közadat tv.)
• 2007: EU INSPIRE-irányelv – 2009: magyar átültetés
• 2012: Fttv. (nemzeti téradat-infrastuktúra)
• 2013: EU PSI-irányelv módosítása – 2015: magyar átültetés
• 1310/2015. Korm. határozat a közadatok újrahasznosításához 

szükséges intézkedésekről
• 2012/2015. Korm. határozat (DJP) 7. g) pontja
• 2016.05.31. (de már előbb ismert volt): Fehér könyv a nemzeti 

adatpolitikáról (+ megalapozó tanulmány), végleges: 2016.12.27.
• 2016: DJP Digitális Startup Stratégia + Korm. határozat
• 2017: DJP 2.0 Stratégia (Korm. határozatból kimaradt)
• ???: előterjesztés a Fehér Könyv javaslatainak végrehajtásáról, 

közadatportál stb.
• ???: „okos város” fejlesztések követelményrendszere
• ???: INSPIRE végrehajtás, nemzeti téradat-infrastruktúra (vhr. is)
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Példák széles körben használható (köz)adatokra

• állami téradatok, földmegfigyelési adatok

• meteorológiai adatok

• közlekedési adatok (pl. BKV-menetrend)

• egészségügyi adatok

• népességi adatok

• statisztikai adatközlések

• környezeti adatok

• ingatlanadatok, cégadatok

• jogszabályok

• közbeszerzési adatok
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A Fehér könyv néhány intézkedési javaslata

• adatpolitikai szervezetrendszer létrehozása kijelölt feladatokkal

• kulcsszereplők képzése, tudatosságnövelő rendezvények 

szervezése, tájékoztató anyagok terjesztése

• a közcélú adat-előállítás megfinanszírozása

• díjak felülvizsgálata

• jogalkotás

• szabványalkotás, interoperabilitási felülvizsgálat és intézkedések

• párhuzamosságok kiiktatása az adatok gyűjtésében

• adatkészletek minőségének vizsgálata, javítása

• adatvagyonkataszter, ill. nemzeti adatportál létrehozása és 

folyamatos működtetése



6

Open Data Maturity in Europe 2016

• Az Európai Adatportál megbízásából készítette a 
Capgemini Consulting 2016-ban (még nincs újabb)

• 5 országnak nincs nyíltadat-stratégiája (Liechtenstein, 
Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália)

• Nyíltadat-portál fejlettségi pontszámok tekintetében 
Magyarország az utolsó

• Egyesített mutató szerint Magyarország hátulról a 4.
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2. Adatgazdaság, adatok szabad áramlása

Ez EU kezdeményezése 2017.01.10: Az európai adatgazdaság 
kiépítése (COM)2017 9 final
Páneurópai szintű a felvetés, de nemzeti szinten is fontos
Főleg nem személyes adatokról szól: szenzorok, eszközök, autonóm 
összekapcsolt rendszerek, robotrendszerek adatai, közadatok
Az észt elnökség egyik kiemelt témája, még sok vitatott kérdés van
Főbb témakörök:
• adatok szabad áramlása (észtek: legyen 5. alapszabadság)
• adathozzáférés, adattovábbítás

o gépi adatok tulajdonjoga, fejlesztési erőfeszítések védelme
o piaci erőfölénnyel való visszaélés
o személyes vs. nem személyes adat, anonimizálás

• felelősség kérdésköre
• hordozhatóság, interoperabilitás, szabványok
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A téma fontossága, nehézségei

Fő előnyök, lehetőségek:
• gazdasági növekedés
• nagyobb verseny és innováció
• hatékonyabb közszolgáltatások
• jogi egyértelműség

Fő kihívások és veszélyek:
• a kölcsönös bizalom hiánya
• fokozatosság, átmenet
• önkéntesség, önszabályozás vs. jogi kényszer
• sokféleség
• biztonság
• információs önrendelkezés jogának sérülése
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