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Kritikus Infrastruktúra Védelmi hatáskörök  

Lrtv.: 

 szakhatóság (teljes KIV) 

 ágazati kijelölő hatóság 

 nyilvántartó hatóság 

 javaslat tevő hatóság 

 ellenőrzések koordinálása  

 rendkívüli események kezelése 

 KIV nemzeti kapcsolati pont 

Ibtv.: 

 hálózatbiztonság (LRLIBEK) 

 információbiztonság (hatóság) 



Létfontosságú létesítmények és rendszerek 

kijelölésének helyzete 

Energia 

Víz 

Agrárgazdaság 

Közbiztonság-védelem 

Egészségügy 

Pénzügy 

Honvédelem 



 

 

Létfontosságú létesítmények és rendszerek ágazati 

tagolása 
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Az eljárásban résztvevő társhatóságok 



Információbiztonsági hatósági tevékenység és 

együttműködés 

 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az Ibtv. 2.§ (6) szerint 

végzi a kijelölt civil létfontosságú rendszerelemek esetében az 

információbiztonsági hatósági tevékenységet. 

 Együttműködés a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel (NKI). 

 Közös eljárásrend kidolgozása az NKI-vel. 



Infrastruktúra védelem – Információbiztonsági 

feladatrendszer 
 

Információbiztonsági tevékenységek 

Hatósági feladatok: 

 Osztályba-szintbe sorolás, ellenőrzések,  

 Nyilvántartási tevékenység 

 Hírlevelek, ismeretbővítő anyagok készítése 

 Tudatosító kampányok szervezése szervezeten belül és kívül 

Eseménykezelési feladatok (LRLIBEK) 

 

 
 



Nemzetközi Kapcsolattartási pont  

Critical Infrastrukture Protection Point Of Contact 

CIP POC 

 Rendszeres részvétel nemzetközi szakmai konferenciákon. 

 (CIP POC ülések, EU-USA-Kanada szakmai konferenciák, V4 szakmai 

konferenciák, szakmai workshop rendezvények) 

 

 

 

 

 

 A tapasztalatok beépítése a hazai szabályozási környezetbe. 

 



 Lrtv; 

◦ Eljárás hivatalból történő indításának pontosítása,  
◦ Nyilvántartó hatóság adattovábbítási lehetőségek bővítése, 
◦ ÜBT tartalmi és formai követelmény ellenőrzésének bevezetése,  
◦ Rendkívüli esemény kezelés/jelentés 

  Vhr; 

◦ Képesítései követelmények módosítása, határidő kitolása (2023. július 1.) 
◦ ÜBT tartalmi követelmények bevezetése (Vhr. II. melléklet), 
◦ Koordinált ellenőrzések tervezése (Ibtv.-hez kapcsolódóan), gyakoriság (5 

évente) 
◦ Hivatásos katasztrófavédelmi szervek koordinált ellenőrzéshez kapcsolódó 

feladatainak meghatározása 
 541/2013.Víz ágazati Korm. rendelet 

◦ Pontosított ágazati kritériumok (regionális víziközművek, szennyvízelvezetés- 
tisztítás, nemzeti és európai kritériumrendszer egymásra épülése) 

 512/2013. Közbiztonság-védelem ágazat, rendvédelem alágazati Korm. rendelet; 
◦ A Korm. Rendelet hatálya alá került a 2016. július 15-én létrehozott 

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
 187/2015. Korm. rendelet módosítása 

◦ Eljárási határidők összehangolása 
◦ Pénzügyi szankcionálás jogalapjának megteremtése 

 

 
 

Jogszabályi környezet változásai 



2017. Év feladatai, kihívásai 

Projektek megvalósítása 

Belső Biztonsági Alap (BBA)  

•Információbiztonsági fejlesztések 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program  

•Megyei és Fővárosi Iparbiztonsági Információs Központ (IIK) 

•Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési Egység (KIBE) 

 

Koordinált ellenőrzések folytatása  

•A tervek szerint 60 db kijelölt rendszerelem ellenőrzése került tervezésre, amiből 

eddig 13 ellenőrzése történt meg. 

 

Víz ágazati szabályozás változásának következménye 

A jogszabály módosítások következtében, a víz ágazaton belül prognosztizálható 

növekedés a kijelölt rendszerelemek tekintetében. (Viziközmű-szolgáltatók)  



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


