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Tisztelt résztvevők, kedves meghívottak és előadók, tisztelt megjelentek! 

 

Köszöntöm Önöket a Magyar Parlamentben, a demokrácia, a magyar a népképviselet 

legfelsőbb fórumát megtestesítő épületben, annak is a felsőházi termében, ahol 

törvényhozói munka jelenleg nem folyik, ebben a teremben a III. Magyar Köztársaságot 

érintő nagy horderejű kérdésekről szoktunk tanácskozásokat szervezni, ki-ki a maga 

szakterületén. 

 

Kedves jelenlévők, Isten hozta Önöket Neumann János szülőföldjén, Magyarországon! 

Biztosan tudják, Magyarország volt a hely, ahol napvilágra jött az informatika fáklyájának 

magasba emelője. Az már csupán XX. századi sajátosság, mondhatnám kicsit viccesen, hogy 

Neumann fáklyája Magyarországtól épp egy tengerentúlnyira lobbantotta be a 

számítástechnikai, ipari és gazdasági forradalmat.  

 

Azét a forradalomét, mely időközben visszavonhatatlanul végigsöpört a Földön.  

 

Ezért mi, magyarok a XX. század egyik legnagyobb magyar hősének tartjuk Neumann Jánost, 

és a holnap nagy feladataihoz igyekszünk erőt meríteni abból a nagyszerű életműből, ami 

Neumann nevéhez fűződik. 

  

Úgy vélem jelzésértékű, hogy Önök ezt a konferenciát a Magyar Parlament épületében 

tartják. Jómagam - mint az új magyar kormány ICT irányításért felelős államtitkára – 

hasonló jelzésnek szánom azt, hogy elfogadtam felkérésüket a megnyitó- és 

köszöntőbeszéd megtartására. Akik ismerik és követik az Open irányzat helyzetét 

Magyarországon, láthatják, ez jelentős változás az előző kormányzat gyakorlatához képest. 

  



 

Tisztelt résztvevők! 

 

Elsősorban szeretném elmondani Önöknek, a 2010-es választásokat követően a hatalmas 

társadalmi többséget maga mögött tudó kormány sokkal kevesebb minisztériummal 

működik, mint elődei, mert az eddig széttagolt irányítási szisztémákat mindenhol, minden 

ágazatban megszüntettük, és egységes, egy-egy területre kiterjedő minisztériumi 

szervezeteket, egységes irányítást valósítottunk meg.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz - melynek vezetője Fellegi Tamás – tartozik a 

közlekedéspolitika, a fejlesztési politika, a hazai és Európai Uniós forráselosztás, 

vagyongazdálkodás valamint vezetésem alatt az infokommunikáció, az ICT: a kormányzati 

informatika, az elektronikus hírközlés, a postaügy és a frekvenciagazdálkodás. 

 

Tisztelt résztvevők! 

Elsősorban engedjék meg nekem, hogy kifejezzem, micsoda megtiszteltetés épp a 20. 

konferenciát köszöntenem. Önök most egyszerre ünnepelnek 20. valamint 10. évfordulót, 

hiszen évenkénti konferenciájuk 20. alkalma mellett ezekben a napokban ünneplik egyik 

közös, meghatározó alkotásuk, az Open Office létrehozásának 10. évfordulóját is.  

Ez az alkalom nekünk is egy jubileum. 2000-ben jött létre az Open Office kezdeményezés és 

2000-ben, még a polgári kormányzás alatt jött létre az Informatikai kormánybiztosság, a 

mai Infokommunikációs államtitkárság elődje, az ágazat első önálló, legfelsőbb szintű 

állami hivatala. Többek között ez a hivatal támogatta jelentős összeggel a MagyarOffice 

létrehozását. 

Ennyi esztendőt fölkaroló korszakok már-már történelmi léptékűnek mondhatók. A 

történelem tapasztalata szerint ennyi idő elteltével fontos változások gyümölcsei kezdhetnek 

beérni. Minden jel arra mutat, így van ez az Önök esetében is. Amit 20 és 10 éve elkezdtek, 

annak már kézzelfogható hatása és lenyomata van a közelmúlton és a jelenünkön, 

következményeit visszavonni sem lehetséges. 

 



Tisztelt jelenlévők! 

 

Kérem, őszintén tegye föl a kezét az, aki a kezdeteknél teljes mértékben, minden pillanatban 

és percben kétely és megalkuvás nélkül bízott abban, hogy a kezdeményezés, amit 20 évvel 

ezelőtt közösen elindítottak, vagyis a szabad szoftverfejlesztés ehhez mérhető sikereket 

érhet el 10 vagy akár 20 éven belül. 

 

Most, húszéves távlatokban, ilyen sikereket követően, amit az Open Office és a mögötte 

meghúzódó szoftverfilozófia elért, szóval ekkora siker birtokában ma már biztosan 

mindannyiuknak az az érzése, a hőskorban is éppúgy hitt az eszményei, az álmai, a céljai 

helyességében, mint ahogyan ezekben a pillanatokban is a magáénak vallja. 

 

Holott ha magunkba nézünk, tudjuk: minden közösségi kezdeményezés magában rejt 

buktatókat is. Ám egy kritikus létszámot túllépve, kellő hittel és akarással, kurázsival és 

kreativitással egy egészen apró közösség is képes arra, hogy befolyásolja, vagy jelentősen 

meghatározza a történelem menetét. Az Önök személyes szerepvállalása és így közösségük 

sikere újabb nagyon jó példa arra, hogy a lehetetlen nem, csupán tehetetlen emberek 

léteznek. 

 

Mi politikusok jól tudjuk, hogy az önszerveződő közösségek, az aktív és tettre kész, közös 

célokat humánus eszközökkel megvalósító csoportosulások a társadalmaink motorjai, a 

társadalmi innováció és fejlődés előfutárai. A holnap mai képviselői. 

 

Éppen ezért arról szeretném Önöket biztosítani, nagyrabecsüléssel állok itt e közösség 

tagjai előtt, akik az önkéntességet, a társadalmi munkát, a felelősséget vállalva szabad 

akaratukból mondtak le szabadidejük egy részéről annak érdekében, hogy sokak számára 

elérhető hasznos dolgokat készítsenek, hogy munkájukkal, munkájuk produktumával 

mások javát is szolgálják. 

  

Azt gondolom, a modern tömegdemokráciák legproduktívabb közösségei a hasonló 

önkéntes társulások. 

 



Mit szeretnék ezzel pontosan kifejezni, miért is mondtam el a föntebbieket? 

 

Érzékeltetni kívánom Önökkel, az új magyar kormányzat teljes mértékben elismeri, 

méltányolja, és nagyra tartja az open szoftverek fejlesztőinek erőfeszítéseit. Munkájukkal - 

Önök, az alkalmazások, a szabad és open szoftverek megalkotói, karbantartói és fejlesztői - 

bebizonyították nem csak nekünk, hanem mindenkinek, hogy igazán csak önkéntes 

közösségi munkával lehet olyan programokat és megoldásokat fejleszteni, amik segítenek 

az információs szabadság térnyerésében és az információs önrendelkezés 

megvalósításában. 

 

Biztosíthatom Önöket arról, az új  magyar kormányzat és az irányításom alatt álló 

Infokommunikációs államtitkárság érti az idők szavát és érti a szabad vagy open szoftverek 

filozófiáját, a mögöttes gondolatokat, a sztenderdizálás platformoktól és megoldásoktól 

független, racionális és költséghatékony értelmét. 

 

Tudjuk azt is, ma már szabad fejlesztésű linuxok, szabad irodai programcsomagok, közösségi 

játékok, levelező-kliensek, tűzfalak, projektmenedzsment-szoftverek, internetes 

tartalomkezelő-rendszerek végeláthatatlan sora áll rendelkezésre GNU General Public 

License alatt. 

 

Ma már szinte nincs is olyan fizetős szoftver, aminek ne lenne szabad alternatívája. 

Világszerte elégedett felhasználók millióinak teljesen természetes, hogy napról-napra egy 

közösség által fejlesztett és karbantartott software fölhasználója. 

 

Tisztelt résztvevők, kedves hölgyeim és uraim! 

 

Mi, 2010-ben választásokat nyert pártszövetség képviselői elkötelezettek vagyunk egy 

szuverén, önrendelkező és korszerű Magyarország megteremtésében, legyen szó gazdasági, 

pénzügyi, energetikai, vagy éppen informatikai szuverenitásról és szabadságról. 

 

Mi, a győztes jobboldali, konzervatív Fidesz politikusai szeretnénk jelentős mértékben 

csökkenteni azt a verseny- és végeredményében kínálattorzító helyzetet, mely 



Magyarországon az ICT infrastruktúrák terén  sajátos függési viszonyok kialakításával 

kiszolgáltatottá tette az államot a dokumentum- és információkezelés, valamint az 

információs szabadság területén. 

 

Tudjuk, hogy nemzetközi példák sokasága igazolja az Open Document Format sikerességét. 

Megfelelő előkészítés mellett levezényelt bevezetése igazolja az erőfeszítéseket, a 

realizálható költségcsökkentést. 

 

Azzal is tisztában vagyunk, az Open Document Format bevezetése jelentősen előmozdítja 

az állam-állam, az állam-magánszektor, az állam-állampolgára közötti kontaktusokban az 

információs szabadság térnyerését, az átláthatóság növelését, valamint további, 

mindezeken túlmutató, de pozitív hatású társadalmi hasznosságok kibontakozását és 

érvényesülését teszi lehetővé. 

 

Az is világos számunkra, hogy monopolizált szabványok helyett Önök már azt is elérték, 

hogy az Open Document Format létrehozása után 4 évvel az EU ebben az évben önálló 

irányelvben szabályozta, hogy a közbeszerzésekben csak nyílt szabványoknak megfelelő 

termékekkel lehet indulni és azokat nem lehet egy szoftvergyártó termékeire kiírni. Ezt 

további 9 EU  tagállam kormánya már maga is szabvánnyá emelte a saját 

rendelkezéseiben. 

Bízom abban, az Open szoftveres közösség hamarosan túllendül saját vitás jogi kérdésein 

és megnyugtató módon rendezi azokat annak érdekében, hogy a projekt az eredeti 

célkitűzések alapján folyhasson tovább. Hiszen hiába a kormányzati akarat az Open-

szoftverek alkalmazására, ha a közösség tagjai nem egyeznek meg a célokban. 

Ezek tehát az Önök eddigi eredményei, és ez bizony szép teljesítmény, csak gratulálni lehet 

ezért, amit közösen elértek. 

Nekünk magyaroknak, a magyar IT-iparág szereplőinek a föntebbiek miatt első lépésként 

egy sajátos egyensúlyi helyzet kialakításával az állami és állampolgári önrendelkezést kell 

megteremtenünk. 



 

Tisztelt résztvevők! 

 

Partnerek vagyunk abban, hogy a nyílt forráskódú szoftverek elterjesztése elősegítse a 

tudatosabb informatikai felhasználásmódokat, hogy legyen reálisan elérhető alternatíva 

annak érdekében, hogy a felhasználók – ha akarnak - továbbléphessenek az internet, e-

mail, chat és játék négyszögéből. 

 

Az új kormány éppen ezért örül minden olyan lehetőségnek, ami a felhasználókat a 

tudatosság felé tereli. 

 

Természeti erőforrásokban szegény, de szürkeállományban és kreatív polgárokban gazdag 

országként számunkra kitörési pontot, Önöknek pedig remek üzleti lehetőségeket kínál 

egy erős és szuverén magyar szoftverkultúra kiépítése. 

 

Ezért én elsőként arra bíztatom Önöket, szegődjenek a magyar állam partneréül abban a 

feladatban, melynek célja, hogy a magyar közigazgatási és oktatási informatika probléma- 

és kockázatmentesen, de valóban megnyithassa a zárva lévő állami kapukat a szabad 

szoftverek világa előtt. 

 

Ha elfogadják, közös munkára hívom Önöket, azért, hogy Magyarország önrendelkezését 

és függetlenségét kivívjuk, és nem pedig azért, hogy régi, rossz függőségek helyett új 

függőségekhez láncoljuk az országot és a magyar szoftverfölhasználást. 

 

Utóbbi mondatomat – mint az önrendelkezésért elkötelezett politikus -, nem lehet 

elégszer hangsúlyoznom. Előnytelen, az egyik felet cselekvésében vagy jogaiban korlátozó 

függés fölszámolásához nem egy újabb, de más irányú elköteleződés kialakítása, hanem a 

függetlenség kivívása a legjobb módszer. 

 

Arra biztatom Önöket, és a magyar szekció képviselőit különösen arra biztatom, segítsenek 

nekünk a releváns tapasztalatok teljes körű elérhetőségének biztosításában, a hazai 

minőségbiztosítás, az oktatás és a szakmai megbízhatóság, az elérhetőség tekintetében is 



magas szintű támogatás hazai kereteinek megteremtésében, egy sikeres működési modell 

kialakításában.   

 

Tegyünk együtt azért, hogy a szakminisztérium az államigazgatás alrendszereiben belátható 

időn belül lehetővé tegye azt, hogy szabad szoftvereken is folyhasson a kormányzati munka. 

  

Tegyenek javaslatokat, vegyenek részt ebben a folyamatban, hogy teljesüljön a széles 

értelemben vett pozitív társadalmi előrehaladás, mely az élet minden területén 

megtapasztalható pozitívumokat jelent a legtöbb szereplőnek, és mindez a legkisebb 

érdeksérelem árán. Azaz előnyei új munkahelyekben, optimális adófölhasználásban, a hazai 

vállalatok versenyképességének növekedésében egyaránt megmutatkozik és mintegy 

továbbhullámozva mindenhol tudatosabb szoftver-fölhasználásra ösztönöz. Mindeközben 

nagyságrendileg sokkal kevesebb ember érdekeit sérti közvetlenül, mint ahányan 

közvetetten a kedvezményezettjei lehetnek és élvezhetik az előnyeit. 

 

Mi tanulni szeretnénk Önöktől, hasznosítani kívánjuk tapasztalataikat, hogy mindazon 

társadalmi hasznosság, amit a szabad szoftverek állami és közigazgatási fölhasználása 

képes biztosítani, az a jövő Magyarországán is egyértelműen elérhető alternatívaként 

álljon rendelkezésre. 

 

Legyenek partnereink abban, hogy Magyarország szoftverbeszerzés és alkalmazás 

területen is visszaszerezhesse az önrendelkezéshez való jogát, segítsenek nekünk abban, 

hogy az adóforintokat úgy költhessük el, hogy annak kimutatható haszna mutatkozzon a 

társadalomban.  

 

Mi azért dolgozunk, mert töretlenül hisszük, hogy a lehetőségek kiaknázása 

munkahelyeket teremt és fokozza a hazai, valamint a Magyarországon működő 

nemzetközi vállalatok versenyképességét is, de nemcsak az ICT-szektorban, hanem 

szektorsemlegesen. 

 



Arra bíztatom önöket, segítsenek nekünk abban, hogy mi döntéshozók ne kockázatokat, 

hanem lehetőségeket lássunk a szabad szoftverekben. 

 

Ennek szellemében kívánok Önöknek jó tanácskozást, köszönöm megtisztelő figyelmüket, 

további sikeres 10 és 20 éveket kívánok, kérem, érezzék otthon magukat Budapesten!  


