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Tisztelt Üzemeltető! 

 

I. BEVEZETŐ  
 

Az Európai Unió által a kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint ezek 

védelmi fejlesztéseinek szükségességéről szóló 2008/114/EK tanácsi irányelv hazai jogrendbe 

történő implementálásával megszületett a létfontosságú rendszerek és létesítmények 

azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. tv. (a továbbiakban: Lrtv.) 

valamint a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek, melyek tekintetében Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) látja el a hatósági 

nyilvántartási és koordinált ellenőrzési feladatokat. 

 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L 

törvény (a továbbiakban: Ibtv.) értelmében BM OKF az Lrtv. és ahhoz kapcsolódó 

kormányrendeletek alapján kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerek és 

létesítmények elektronikus rendszerei esetében hatósági feladatokat és biztonsági felügyeletet lát 

el. 

 

A BM OKF információbiztonsági hatósági feladatokat lát el minden, az Ibtv. 2. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszer és létesítmény 

tekintetében, amely nem tartozik állami és önkormányzati, polgári hírszerzési 

tevékenységet végző, honvédelmi és zárt célú rendszerek, szervezetek közé. 

 
 

II. KIRE VONATKOZNAK A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK? 
 

 Az Ibtv. 2. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a kijelölt európai vagy 

nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények üzemeltetőire.  

 
 

III. A KIJELÖLT LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK ÜZEMELTETŐINEK 

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZEREIKKEL KAPCSOLATOS 

FELADATAI: 
 

1. A hatóság kijelölő határozatának véglegessé válásától számított 60 napon 

belül a szervezetnek [az alábbi oldalon található űrlap kitöltésével] be kell 

jelentkeznie az információbiztonsági hatóságnál: 

 

a. megadva a szervezet azonosításához szükséges adatokat,  

 

b. ki kell jelölnie a szervezet elektronikus információs rendszereinek 

biztonságáért felelős személyt (a továbbiakban: EIR felelős), 

valamint  

 

c. meg kell küldenie ezen kijelölt személy jogszabályban előírt 

adatait. 

 

2. Második lépésként 90 napon belül meg kell küldeni a hatóságnak a 

szervezet informatikai biztonsági szabályzatát (a továbbiakban: Ibsz.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0114&from=EN
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200166.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300050.tv
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lrl_urlapok
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3. Harmadik lépésként a kijelölő határozat véglegessé válásától számított 1 

éven belül a szervezetnek fel kell mérnie az Ibtv. hatálya alá tartozó 

elektronikus információs rendszereit, melynek keretében: 
 

a. a szervezetnek a 41/2015. BM rendelet alapján, valamint az itt 

elérhető űrlap kitöltésével meg kell állapítani a szervezet 

biztonsági szintjét, továbbá 

 

b. a szervezetnek fel kell mérnie az Ibtv. hatálya alá tartozó 

elektronikus információs rendszereit és a 41/2015. BM rendelet 

alapján azokat biztonsági osztályba kell sorolni [1. számú 

melléklet]. Az ehhez szükséges űrlap itt érhető el. 
 

4. A 41/2015. BM rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja alapján a kijelölt 

európai illetve nemzeti létfontosságú rendszellemek üzemeltetőinek 

biztonsági szintje 5-ös. Azonban az Ibtv. 9. § (6) bekezdése értelmében a 

hatóság az adott szervezetre irányadó besorolási szintnél magasabb, 

vagy indoklással ellátva alacsonyabb szintű besorolást is 

megállapíthat. Jelen jogszabályi kitétel okán a hatóság – indoklással 

ellátott kérelem, valamint megfelelően csatolt evidenciák alapján – 

mérlegelési jogkörében az 5-ös biztonsági szintnél alacsonyabb biztonsági 

szintet is megállapíthat. A kérelem benyújtásakor az üzemeltetőnek 

figyelemmel kell lennie a fenti jogszabályhely kontrollkörnyezetére, 

kógens rendelkezéseire. 

 

IV. KIK AZ ELJÁRÓ HATÓSÁGOK: 

 
 A hatósági feladatokat (nyilvántartásba vétel, elektronikus információs 

rendszerek biztonságáért felelős személy nyilvántartásba vétele, vele való 

kapcsolattartás, informatikai biztonsági szabályzat nyilvántartása és kezelése, 

elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba, valamint a szervezet 

biztonsági szintbe sorolására vonatkozó hatósági döntés meghozatala, 

elektronikus információs rendszerekre vonatkozó hatósági ellenőrzés 

lefolytatása, az esetleges szabálytalanságok esetén a 187/2015. (VII. 13.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti bírságtételek kiszabása) a BM 

OKF jár el, míg 

 

 2019. január 1-jét követően – figyelemmel a 271/2018. (XII. 20.) Korm. 

rendelet hatálybalépésére – az európai valamint nemzeti létfontosságú 

rendszerelemeket üzemeltetők elektronikus információs rendszereiben 

bekövetkezett biztonsági események/incidensek kezelését a 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat látja el.  
 

V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

 

 Az Ibtv. 16. §-ában meghatározottak szerint, ha a szervezet,  a 

jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez 

kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be – a 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500041.bm
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/iparbiztonsag/lrl/OKFszvi200.xltm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500041.bm
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/iparbiztonsag/lrl/OKFovi4602.xlsm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500041.bm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500187.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500187.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800271.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800271.KOR
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fokozatosság elvét figyelembe véve – a hatóság: 

 

1. köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt biztonsági 

követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére, 

 

2. ha az 1. pontban meghatározottak ellenére a szervezet a 

jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez 

kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, az eset összes 

körülményeinek mérlegelésével bírságot szabhat ki, amely további 

nem teljesülés esetén megismételhető. 

 

Amennyiben a szervezet költségvetési szerv, és a jogszabályokban 

foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási 

szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a hatóság: 

 

1. köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt 

biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok 

teljesítésére, 

 

2. ha az 1. pontban meghatározottak ellenére a szervezet a 

jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez 

kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, a szervezetet felügyelő 

szervhez - ha a szervezet azzal rendelkezik - fordulhat és kérheti a 

közreműködését, 

 

3. ha az 1. és 2. pontban meghatározottak ellenére a szervezet a 

jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez 

kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, információbiztonsági 

felügyelő kirendelését kezdeményezheti, 

 

4. jogosult bírságot kiszabni külön kormányrendeletben 

meghatározottak szerint. 

 

 az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó 

hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és 

hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek 

meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete határozza meg a bírságtételeket és azok összegét az alábbiak szerint: 

  
A jogszabálysértés megnevezése A bírság 

legkisebb mértéke 

(Ft) 

A bírság 

legnagyobb 

mértéke (Ft) 

regisztráció elmulasztása 50 000 100 000 

adatváltozás bejelentésének elmulasztása 50 000 500 000 

kockázatelemzés készítésének elmulasztása 200 000 500 000 

kockázatokkal arányos biztonsági intézkedések bevezetésének és 

alkalmazásának elmulasztása 
300 000 5 000 000 

kockázatelemzés és a szükséges biztonsági intézkedések biztonsági 

eseményt követő haladéktalan, egyéb esetben évente dokumentált 

felülvizsgálatának elmulasztása, a felülvizsgálat során feltárt 

hiányosságok alapján a szükséges módosítások végrehajtásának 

200 000 2 000 000 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500187.KOR
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elmulasztása 

biztonsági esemény bejelentésének elmulasztása 300 000 5 000 000 

hatóság végleges, végrehajtandó határozatában foglalt kötelezésének 

nem teljesítése 
400 000 5 000 000 

 
 

VI. ÖSSZEGZÉS 
 

 Európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölő határozat 

véglegessé válásától számított 60 napon belül bejelentkezik a BM OKF-nél 

(adatszolgáltatás, elektronikus információs rendszerek biztonságáért 

felelős személy)  

 

 Európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölő határozat 

véglegessé válásától számított 90 napon belül elkészíti és a BM OKF-nek 

megküldi a szervezet informatikai biztonsági szabályzatát 

 

 Európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölő határozat 

véglegessé válásától számított 1 éven belül a szervezet felméri az Ibtv. hatálya 

alá tartozó elektronikus információs rendszereit, melynek keretében a 

szervezetet biztonsági szintbe, míg elektronikus információs rendszereit 

biztonsági osztályba sorolja, és az így kelt iratokat a BM OKF-nek megküldi. 

A BM OKF a csatolt iratanyag és a szervezet megállapításai alapján 

meghatározza a szervezet biztonsági szintjét és a szervezet elektronikus 

információs rendszereinek biztonsági osztályát. Az eljárás során a szervezet 

biztonsági szintjének csökkentését kérheti a hatóságtól.   
 

 Amennyiben a szervezet a jogszabályi kötelezettségeinek nem, vagy nem 

elégséges mértékben tesz eleget, úgy a BM OKF hatósági eljárás keretében 

kötelezheti a szervet bizonyos cselekmények elvégzésére, végső soron 

bírságot szabhat ki, melynek mértéke 50.000,- Ft – 5.000.000,-Ft-ig 

terjedhet).   
 

VII. ELÉRHETŐSÉGEK 
 

A BM OKF Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály a fenti jogszabályi kötelezettségek 

maradéktalan teljesítése érdekében konzultációs lehetőséget nyújt. 

 

 Általános információk: 

- Levelezési elérhetőség: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági 

Főigazgató-helyettesi Szervezet Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály (1149 

Budapest, Mogyoródi út 43.) – Angyal István tű. alezredes főosztályvezető 

- Hivatali Kapu   

- E-mail: kikfo@katved.gov.hu 

- Telefon: +36208200827 

 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/iparbiztonsag/lrl/nyomtatvanyok/BMOKFKIKFOparameterek.jar
mailto:kikfo@katved.gov.hu

