
Katonai Logisztika 2016/Különszám 547 

Tar Csaba1 

A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉ-
NYEK VÉDELMÉNEK JOGI SZABÁLYOZÁSA 

Absztrakt 
Felgyorsult világunkban tapasztalható bűnös vagy nem bűnös szán-
dékú civilizációs eredetű, illetve természeti jellegű kihívások, veszé-
lyek miatt az elmúlt években a kiemelt fontosságú létesítmények biz-
tonsági, védelmi szempontjait (is) – mind globális, mind lokális szin-
ten – jelentős mértékben előtérbe helyezték. Fejlett vagy kevésbé 
fejlett kiemelt fontosságú létesítménnyel, létesítményekkel gyakorlati-
lag minden állam rendelkezik, melyek biztonságos üzemelése, üze-
meltetése nagy jelentőséggel bír. Jelen cikk a témakörhöz kapcsoló-
dó jogi szabályozás főbb pontjait kísérli meg feltérképezni. 

Kulcsszavak: létfontosságú rendszerek és létesítmények, biztonság, 
védelem, jogi szabályozás. 

Bevezetés 

Mindenki igyekszik a jól megszokott, napi életritmusában élni, 
azonban a környezetünkben vagy – szerencsétlen esetben – éppen 
velünk megtörténő egyre gyakoribb negatív események sok esetben 
azt jelzik, hogy mai, stresszel teli világunkban a biztonságérzet mind 
az egyén, mind a közösség számára egyre fontosabbá válik. Életünk 
minőségére alapvető befolyással bírnak azon hálószerű ágazati 
struktúrák, melyek működésének folyamatos fenntartása elengedhe-
tetlen. Ezek közül akár már egy kiesése is – a kiesés időtartamától, 
hatásbeli kiterjedésétől függően – létbiztonságunkat jelentős mérték-
ben veszélyeztetheti. Ezeket az infrastruktúrákat kritikus infrastruktú-
ráknak, vagy más kifejezéssel, kiemelt fontosságú létesítményeknek 
nevezzük. Kiesésmentes működtetésükhöz fontos, hogy előre tegyük 
meg azokat a lépéseket, amelyek a biztonság és a védelem növelé-
séhez szükségesek mind tervezési, mind szervezési szinten, annak a 
törvényszerűségnek az elfogadásával, hogy 100%-os biztonság nem 
létezik.  
                                                 
1  Tar Csaba, e-mail: tar.csaba@uni-nke.hu 
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1. A létfontosságú rendszerek és létesítmények (kriti-
kus infrastruktúra) védelmének európai uniós szabá-
lyozása 

1.1. A kezdeti lépések 

A 2001.09.11-i Amerikai Egyesült Államokbeli terrortámadások ha-
tására a NATO által beindított iraki és afganisztáni terrorellenes misz-
sziók megkezdésével jelentősen megnőtt Európában a terrortámadás 
elkövetésének valószínűsége. Ez elsőként 2004. március 11-én kö-
vetkezett be, amikor összesen 10 robbantásból álló bombamerénylet-
sorozatot hajtottak végre Madrid közelében, négy, a spanyol főváros 
felé haladó vonatszerelvényen. Az okozott hatalmas anyagi kár mel-
lett 191 ember életét vesztette, és több mint 1800-an megsérültek. [1: 
183. o.] 

Ezen esemény hatására az Európai Tanács 2004 júniusában fel-
kérte az Európai Bizottságot, hogy egy, a kritikus infrastruktúrák vé-
delmére vonatkozó átfogó stratégiát készítsen arra vonatkozóan, 
hogy hogyan lehet az európai megelőzést, felkészültséget és reagá-
lást javítani ezen infrastruktúrákat érintő terrortámadások tekinteté-
ben. Erre való reagálásként az Európai Bizottság 2004. október 20-án 
fogadta el közleményét, mely az európai szintű megelőzés, felkészü-
lés javításának jegyében fogalmazott meg ajánlásokat. 2004. novem-
ber 05-én az Európai Bizottság jóváhagyta a Hágai Programot, 
amelynek keretében 2006 nyaráig írták elő az európai tagállamok 
részére a kritikus infrastruktúráik védelméről – különböző megállapo-
dások útján – történő gondoskodásukat. 2004. december 17-én az 
Európai Tanács meghirdette a Kritikus Infrastruktúrák Európai Prog-
ramját (European Programme for Critical Infrastructure Protection = 
EPCIP), melynek keretében az Európai Bizottság 2005. november 
17-én kiadta az úgynevezett Zöld Könyvet (vitaindító anyagot), amely 
egy komplex javaslatrendszert kínált fel az EPCIP tényleges megva-
lósítására, illetve a Kritikus Infrastruktúrák Figyelmeztető Információs 
Hálózatának (Critical Infrastructure Warning Information Network = 
CIWIN) felállítására.  

A folyamatokra sokkoló katalizátorként hatott a mindeközben 2005. 
július 07-én a londoni metróhálózat, illetve egy tömegközlekedési 
busz ellen elkövetett robbantásos merényletsorozat, mely 52 áldoza-
tot és mintegy 700 sérültet követelt. [2] [3: 67. o.] 



549 

A Zöld Könyvre érkezett tagállami válaszok hangsúlyozták a kriti-
kus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos közösségi keret felállítá-
sában rejlő hozzáadott értéket, továbbá belátták annak szükségessé-
gét, hogy Európában növelni kell a kritikus infrastruktúrák védelmét 
szolgáló kapacitást, valamint segíteni kell a kritikus infrastruktúrákkal 
kapcsolatos sebezhetőség csökkentését. Hangsúlyozták a szubszidi-
aritás, az arányosság és a kiegészítő jelleg - mint legfőbb elvek - fon-
tosságát, valamint a szereplőkkel folytatott párbeszéd jelentőségét. 

2005 decemberében a Bel- és Igazságügyi Tanács az Európai Bi-
zottság javaslata alapján úgy döntött, hogy a programnak az úgyne-
vezett összveszély-megközelítésen kell alapulnia, elsőbbséget adva 
a terrorizmusból eredő veszélyekkel szembeni küzdelemnek.  

2006. december 12-én az Európai Bizottság kiadta közleményét az 
EPCIP végrehajtása érdekében javasolt elvekről, eljárásokról és esz-
közökről. A fenyegetések, amelyekre a program reagálni kíván, nem 
korlátozódnak a terrorizmusra, hanem minden veszélyforrásra kiter-
jednek. Ilyen veszélyforrások lehetnek: 

 szándékos, illetve ártó jellegű cselekményekkel, tevékenysé-
gekkel összefüggő veszélyek, például: 

o bűncselekmények (gyújtogatás, rongálás, lopás, rablás, 
szabotázs, számítástechnikai rendszerek és adatok el-
leni bűncselekmény, közérdekű üzem működésének 
megzavarása); 

o gazdasági vagy politikai indítékból, kritikus informatikai 
rendszerek és hálózatok ellen elkövetett visszaélések, 
illetve cyber-támadások ((cyber-terrorizmus, DDOS-
támadások (Distributed Denial of Service: Elosztott túl-
terheléses támadás; rendszerint vírussal (Trojan) meg-
fertőzött sok számítógép megtámad egy gépet, amely 
éppen egy DOS-t: Denial of Service – Szolgálatmegta-
gadásos Támadást szenved el), tömeges phising- 
(adathalászat-) incidensek) – Szerk.); 

o terrorcselekmények és annak járulékos cselekményei 
((kiemelten robbanóanyaggal, lőfegyverrel való vissza-
élés, CBRN- támadások (Chemical, Biological, Radio-
logical and Nuclear – Vegyi, biológiai, sugár és nukleáris 
– szerk.)); 
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 fegyveres konfliktusok, mint például: 
o háború; 
o fegyveres csoportok támadása; 
o  polgárháború; 

 természeti eredetű veszélyek, melyek az emberi tevékenység-
től függetlenül, a természet erőinek hatására, elemi csapás-
ként fordulnak elő, például: 

o árvíz, belvíz; 
o földrengés, földcsuszamlás; 
o erdőtűz; 
o szélsőséges időjárási viszonyok (szélvihar, felhősza-

kadás, hosszan tartó aszály, rendkívüli hideg, hőség, 
nagy havazások, hófúvások); 

o ónos eső, tartós köd, intenzív zúzmaraképződés; 

 civilizációs eredetű, technológiai veszélyek, melyek az emberi 
tevékenységgel összefüggésben, helytelen emberi beavatko-
zás, mulasztás, figyelmetlenség, vagy technikai, konstrukciós 
hibák hatására következnek be, például: 

o számítógépes programozási hiba; 
o tervezési, konstrukciós hiba; 
o űrobjektum becsapódása; 
o közúti, vasúti, vízi és légiközlekedési baleset; 
o környezetkárosodás, felszíni vizek szennyeződése, 

légszennyeződés; 
o veszélyes ipari létesítményekben, szénhidrogén ki-

termelésében, veszélyes anyag tárolása és szállítása 
közben bekövetkező baleset, 

o ipari létesítményekben bekövetkező műszaki-
technikai baleset, zavar; 

o nukleáris baleset; 
o tűzvész; 
o járvány. 

Az EPCIP általános célkitűzésként fogalmazza meg a tagállamok 
számára a kritikus infrastruktúrák védelmét. [4] 
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2007 áprilisában az Európai Tanács kiemelte - a szubszidiaritás 
jegyében - a tagállamok alapvető felelősségét az országhatárokon 
belül található kritikus infrastruktúrák védelmének megszervezése 
terén, illetőleg üdvözölte az Európai Bizottságnak az európai kritikus 
infrastruktúrák (European Critical Infrastructure: ECI) azonosítására 
és kijelölésére, valamint a védelem javítására vonatkozó európai eljá-
rás kialakítására irányuló erőfeszítéseit. 

1.2. Az európai irányelv megszületése, a kritikus infrastruktúra 
fogalmának definiálása 

2008. december 08-án az Európai Tanács elfogadta 2008/114/EK. 
számú irányelvét a témára vonatkozóan „Az európai kritikus infra-
struktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről” címmel, mely elsősorban az ener-
gia és a közlekedési ágazat felülvizsgálatára és értékelésére fóku-
szált, de fenntartotta a lehetőséget más ágazatok bevonására is. Ki-
emelte, hogy Európa számos olyan kritikus infrastruktúrával rendel-
kezik, melyek között jelentős mértékű interdependencia (kölcsönös 
függőség) található, és részleges vagy teljes kiesésük egyszerre több 
tagállamban is tetemes kárral járhat. [5] 

Az irányelv definiálja többek közt a kritikus infrastruktúra, illetve a 
korábban már említett európai kritikus infrastruktúra fogalmát, vala-
mint a horizontális kritériumokat is (ez utóbbiról később teszek emlí-
tést): [5] 

 „kritikus infrastruktúra: a tagállamokban található azon eszkö-
zök, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek 
a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egész-
ségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociá-
lis jólétéhez, valamint amelyek megzavarása vagy megsemmi-
sítése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős 
következményekkel járna valamely tagállamban.” 

  „európai kritikus infrastruktúra: a tagállamokban található 
olyan kritikus infrastruktúra, amelynek megzavarása vagy 
megsemmisítése jelentős hatással lenne legalább két tagál-
lamra. A hatás jelentőségét a horizontális kritériumok alapján 
kell értékelni. Ide tartoznak azok a hatások is, amelyek az 
egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló, ágazatokon átnyúló 
kölcsönös függőségből erednek.” 
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Az ECI-kkel kapcsolatban iránymutatást szab, miszerint javasolt / 
szükséges: 

 az ECI-ket közös eljárással azonosítani és kijelölni; 

 az ECI-kre vonatkozó biztonsági követelmények értékelését 
közös minimumszabályok alapján elvégezni, melyek során 
szükséges figyelembe venni: 

o a meglévő ágazati sajátosságokat, intézkedéseket; 
o a két- vagy többoldalú segítségnyújtási megállapodá-

sokat; 
o a magánszektor teljes bevonásának ösztönzését; 

 a különböző jogi eljárások vagy rendelkezések közötti átfedé-
seket és ellentmondásokat elkerülni; 

 az ECI-k védelmét a tagállamoknak, valamint a tulajdonosok-
nak / üzemeltetőknek megoldania; 

  az ECI-knek üzemeltetői biztonsági tervvel (Operator Security 
Plan = OSP) kell rendelkezniük, melyben rögzítésre kerülnek a 
kritikus infrastruktúrák eszközei, valamint a védelmüket szolgá-
ló meglévő vagy olyan biztonsági megoldások, amelyek kiala-
kítása folyamatban van; 

 az üzemeltetőnek biztonsági összekötő tisztviselő folyamatos 
foglalkoztatása az üzemeltető és az érintett hatóságok közötti 
kapcsolattartásra; 

 az egyes ágazatok sebezhetőségi pontjainak, veszélyeinek, 
kockázatainak, küszöbértékeinek közös módszerrel történő ha-
tékony felmérése, az érintettek közötti folyamatos információ-
csere a titokvédelmi szabályok megfelelő szintű betartásával. 

2. A létfontosságú rendszerek és létesítmények védel-
mének hazai szabályozása 

2.1. Az európai uniós szabályozás bedolgozása a magyar jog-
rendszerbe 

Az említett folyamatok következményeként a Magyar Kormány 
2080/2008. (VI. 30.) számú határozatában: [6] 

 meghirdette a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Prog-
ramját, mely nemzeti szinten tartalmazta a Zöld Könyvet; 



553 

 elrendelte az összehangolt szabályozási koncepció kialakítá-
sának érdekében szükséges ágazati konzultációk lefolytatását; 

 megvizsgálta a CIWIN-hez történő csatlakozás lehetőségeit is.  

Két évvel később az 1249/2010. (XI. 19.) számon - szintén kor-
mányszinten - elfogadásra került „Az európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szüksé-
gességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK 
tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kor-
mányzati feladatokról” szóló határozat. A kormányhatározat a bel-
ügyminisztert jelöli ki felelős személyként az európai kritikus infra-
struktúra védelem nemzeti koordinációjáért, valamint megnevezi őt 
ezen feladatok nemzeti kapcsolattartójaként és koordinátoraként. Fő 
feladata, hogy az irányelvben megfogalmazottak alapján az érintett 
ágazatok minisztereinek bevonásával két- vagy többoldalú megbe-
széléseket folytasson le, illetve megállapodásokat kössön az Európai 
Unió kijelölt kapcsolattartóival és az Európai Bizottsággal. Elrendeli 
az egyes ágazatok képviselői részére, hogy alakítsanak munkacso-
portot, melynek feladata a kritikus infrastruktúra azonosításához, illet-
ve védelméhez szükséges kritériumrendszer kidolgozása. [7] 

Mindezek után megszületett „A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 
Korm. rendelet, mely a kritikus infrastruktúrák vonatkozásában (és 
kifejezetten a katasztrófák elleni védekezés tekintetében): [8] [9] 

 a 2008/114/EK. irányelvből átveszi, Magyarországra adaptálja 
a kritikus infrastruktúra fogalmát, miszerint: „Magyarországon 
található azon eszközök, rendszerek vagy ezek részei, ame-
lyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok el-
látásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek 
gazdasági és szociális jólétéhez, valamint amelyek megzava-
rása vagy megsemmisítése e feladatok folyamatos ellátásának 
hiánya miatt jelentős következményekkel járna.” 

 a veszélyeztető hatások közé sorolja a kritikus infrastruktúrák 
olyan mértékű működési zavarát, melynek következtében a la-
kosság alapvető ellátása több napon keresztül, vagy több me-
gyét érintően akadályozott; 

 a védelemért felelős személyként a belügyminisztert nevezi 
meg, aki a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
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(BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: BM OKF 
Főigazgatóság) útján végzi a védelemmel kapcsolatos felada-
tokat; 

 a központi veszélyelhárítási terv kötelező elemei közé sorolja a 
kritikus infrastruktúra védelmét; 

 katasztrófaveszély esetén azonnali intézkedési jogkörrel, köte-
lezettséggel ruházza fel a BM OKF vezetőjét a védelemmel és 
a kárkövetkezmény csökkentésével kapcsolatos feladatok ellá-
tására. 

„A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különle-
ges jogrendben bevezethető intézkedésekről” szóló 2011. évi CXIII. 
törvény a kritikus infrastruktúrák vonatkozásában (és kifejezetten a 
honvédelem tekintetében) az alábbiakat tartalmazza: [10] 

a megelőző védelmi helyzet bevezetésével összefüggő rend-
szabályokkal és intézkedésekkel kapcsolatban meghatározza a 
kritikus infrastruktúra védelmére – a rendvédelmi szervek mel-
lett – a Honvédség erőinek és eszközeinek kirendelhetőségét. 

Ezt követően a parlament – az Európai Tanács által 2008. decem-
ber 08-án elfogadott 2008/114/EK. számú irányelve alapján – 2012. 
november 12-én szavazta meg „A létfontosságú rendszerek és léte-
sítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről” szóló 2012. évi 
CLXVI. törvényt, illetve 2013. március 08-án megszületett az annak 
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, melyek meg-
határozzák a nemzeti, illetve az európai létfontosságú rendszerele-
mekkel kapcsolatos kijelölés / visszavonás feltételeit.  

A kijelölés folyamatában a javaslattevő hatóság javaslatára az 
ágazati kijelölő hatóság dönti el a vizsgált rendszerelemről, hogy 
kritikus besorolású legyen-e az vagy sem, a visszavonás esetében a 
már kritikusnak nyilvánított rendszerelem kritikus besorolását szünteti 
meg, vonja vissza az utóbb említett hatóság. [11] [12] 

A törvény és a rendelet szabályozásában a javaslattevő hatóság 
az úgynevezett azonosítási eljárás lefolytatása alapján készített jelen-
tését továbbítja az érintett ágazat kijelölő hatóságához, egyben kez-
deményezi a kijelölést. Közigazgatási hatósági eljárás alapján, 70 
napon belül, az ágazati kijelölő hatóság - az ágazati és horizontális 
kritériumok teljesülésének megvizsgálásával - határozatban dönt a 
kijelölésről, illetve annak visszavonásáról.  
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A határozat tartalmazza az üzemeltetői biztonsági terv elkészíté-
sének határidejét (minimum 60 nap), illetve az adott rendszerelemre 
vonatkozó egyéb speciális előírásokat is. 

A horizontális kritériumok az egyes ágazatoktól függetlenül kerül-
nek meghatározásra, melyek teljesülésének lehetőségéről a rendelet 
szakhatóságként első fokon a BM OKF üzemeltető telephelye szerinti 
helyi szervét, másodfokon a BM OKF üzemeltető telephelye szerinti 
területi szervét jelöli ki. Abban az esetben lehet egy rendszerelemet 
kijelölni, ha legalább egy ágazati és legalább egy horizontális kritéri-
umnak megfelel.  

Az említettekhez fontos tisztázni a horizontális kritériumok körét, 
melyet a rendelet öt pontba szedve fogalmaz meg. 

Egyetlen vagy egymással közvetlenül összefüggő eseményekkel 
kapcsolatban Magyarország területén: 

 A veszteségek kritériuma: 
o 24 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 20 főt meg-

haladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább 75 fő, 
vagy 

o 72 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 40 főt meg-
haladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább 150 fő. 

 A gazdasági hatás kritériuma: a gazdasági veszteség, vagy 
termékek és szolgáltatások romlásának mértéke, a rendszer 
és létesítmény fizikai sérüléséből, elvesztéséből fakadó köz-
vetlen vagy közvetett károk, amelyek ötvenezer fő vonatkozá-
sában meghaladják az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem 
(GNI) bármely 30 napos időszakra vetített mértékének 25%-át. 

 A társadalmi hatás kritériuma: 300 fő/km2-nél sűrűbben lakott 
területen a köznyugalom súlyos megzavarása, beleértve a la-
kosságot érő káros pszichológiai és közegészségügyi hatáso-
kat is. 

 A politikai hatás kritériuma: az állam és intézményei iránti köz-
bizalom megszűnése, valamely állami szerv működésképte-
lenné válása miatt a lakosság biztonságérzete kritikus szint alá 
csökken. 
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 A környezeti hatás kritériuma: az esemény vagy folyamat, 
amely miatt a természeti vagy épített környezetben, különösen: 

o az infrastruktúrában bekövetkező sérülés vagy zavar 
az épített vagy természetes környezet oly mértékű 
rongálódását idézi elő, amelynek következtében 

- 10 000 fő kimenekítése vagy kitelepítése válik 
szükségessé, vagy 

-  legalább 100 km2 nagyságú terület tartósan 
szennyeződik, vagy 

-  a felszín alatti vizek vagy azok természetes 
víztartó képződményei, a folyóvizek és termé-
szetes tavak, valamint ezek medre vagy élővi-
lága szenved tartós károsodást; 

o  az ország tájegységeiben, kiemelkedő földrajzi terü-
leteiben visszafordíthatatlan negatív változás követ-
kezik be. 

Az üzemeltető a határozat alapján, illetve a végrehajtási rendelet 
mellékletében előírt tartalmi és formai követelmények szerint elkészíti 
az üzemeltetői biztonsági tervet, melyet kétévente felülvizsgál. Ebben 
megjelöli a létfontosságú rendszerelemeket, egyben azt a szervezeti 
és eszközrendszert, amely folyamatosan biztosítja azok védelmét.  

Az üzemeltetői biztonsági tervben kell megjelölni azokat a bizton-
sági intézkedéseket, amelyek kialakítása és működtetése biztosítja a 
rendszerelem folyamatos védelmét, továbbá meg kell határozni azo-
kat az ideiglenes intézkedéseket, amelyeket a különböző kockázati 
és veszélyszinteknek megfelelően foganatosítani kell. A tervet ezután 
másolatban megküldi valamennyi érintett hatóságnak. 

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell 1 fő biztonsági összekötő 
személy foglalkoztatásáról, valamint foglalkoztatásának feltételeiről, 
akinek feladata a kapcsolattartás az üzemeltető és a kijelölési eljá-
rásban részt vevő hatóságok, szakhatóságok között. Biztonsági ösz-
szekötőnek az a büntetlen előéletű személy jelölhető ki, aki szakirá-
nyú képzettséggel és érvényes nemzetbiztonsági bevizsgálással ren-
delkezik. A fenti folyamatok teljes költsége az üzemeltetőt terheli. 

Európai létfontosságú rendszerelemként való kijelölést a fentieken 
túl az Európai Gazdasági Térség tagállama is kezdeményezheti, 
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melyről az állásfoglalását az ágazati kijelölő hatóság a belügyminisz-
ternek küldi meg, aki az ágazati miniszterrel közösen kezdeményez-
heti a vonatkozó nemzetközi szerződés megkötését. A szerződés 
megkötése után 30 napon belül az ágazati hatóság kiadja a határoza-
tot, amely tartalmazza az üzemeltető vonatkozó kötelezettségeit, 
azok végrehajtási határidejét és ellenőrzését is. 

Mind a nemzeti, mind az európai létfontosságú rendszerelemekkel 
kapcsolatban közös, hogy a kijelölés, illetve annak visszavonása köz-
igazgatási hatósági eljárás keretében zajlik, és a hatóságok részéről 
csak olyan személy vehet részt benne, aki érvényes nemzetbiztonsá-
gi bevizsgálással rendelkezik.  

Abból a célból, hogy az azonosítás, kijelölés/visszavonás, illetve a 
szükséges hatósági ellenőrzések folyamatosan biztosíthatóak lehes-
senek, a határozat megszületésével a létfontosságú rendszerelem-
mel kapcsolatos adatok a nyilvántartó hatósághoz kerülnek, aki nyil-
vántartja: 

 az üzemeltető személyes, céges és elérhetőségi adatait; 

 a biztonsági összekötő személyes, szakirányú végzettségi 
és elérhetőségi adatait; 

 a rendszerelem megnevezését; 

 az üzemeltetői biztonsági tervet; 

 a kijelölésre, illetve visszavonásra vonatkozó határozatot. 

Az üzemeltetőnek a fenti adatokban bekövetkezett változásokról 
72 órán belül tájékoztatnia kell a nyilvántartó hatóságot. 

A kijelölt rendszerelemek helyszíni ellenőrzését – a honvédelmi 
ágazat kivételével – a BM OKF - a nemzetbiztonsági szempontok 
figyelembevételével - legalább kétévente végrehajtja. A honvédelmi 
ágazat tekintetében ezt a tevékenységet a HM Védelmi Igazgatási 
Főosztály látja el.  

Hiányosság feltárása esetén az üzemeltetővel szemben kiszabha-
tó közigazgatási bírság összege 100 ezer forinttól 3 millió forintig ter-
jedhet, melyet a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül kell 
megfizetni. 
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A Kormánynak évente jelentést kell benyújtania az Európai Bizott-
ság részére: 

 a kijelölt európai rendszerelemek ágazatonkénti számáról; 

 az Európai Unió azon tagállamainak számáról, amelyek 
ezen rendszerelemektől függenek;  

 továbbá azon ágazatok sebezhetőségi pontjainak, az azokat 
fenyegető veszélyeknek és kockázatoknak típusairól, ame-
lyekben az adott európai rendszerelem kijelölésre került. 

A kritikus infrastruktúra-védelem szabályozása által érintett ágaza-
tok:  

 energia; 

 közlekedés; 

 hírközlés és infokommunikációs infrastruktúra; 

 vízi közművek és hidrológiai létesítmények; 

 egészségügy; 

 élelmiszer-előállítás és a vele való ellátás; 

 pénzügy; 

 ipar; 

 kormányzat és közigazgatás; 

 honvédelem; 

 rendvédelem. 
A jogalkotási folyamatok keretében, kormányrendeletek formájá-

ban, eddig az alábbi ágazatok szabályzói kerültek megalkotásra: 

 energetika; [13] 

 rendvédelmi szervek; [14] 

 agrárgazdaság; [15] 

 vízgazdálkodás; [16] 

 egészségügy; [17] 

 pénzügy; [18] 

 honvédelem. [19] 
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2.2. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó 
szabályozás [19] [20] 

„A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kije-
löléséről és védelméről” szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet – a 
többi ágazati rendelettől eltérően – a létfontosságú rendszerelemeket 
ágazaton belülire és ágazaton kívülire osztja fel. Mindkét esetben a 
kijelölés / visszavonás eldöntéséhez vizsgálni kell, hogy a rendszer-
elem egyidejűleg legalább egy – lentebb említett – honvédelmi ága-
zati, és legalább egy – korábban említett – horizontális kritériumnak 
megfeleljen. Az eltérés abban van, hogy az adott létfontosságú rend-
szerelem melyik ágazathoz tartozik: ha a honvédelmihez, akkor ága-
zaton belülinek, ha nem, akkor ágazaton kívülinek minősül.  

Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a 
rendszerelemet (létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást), 
amelynek esetleges kiesése esetén az alábbi kritériumkövetelmények 
valamelyike (vagy akár több is) sérül, és ezzel legalább egy horizon-
tális kritérium teljesülését idézheti/idézi elő:  

 amelynek kiesése a honvédelmi ágazat működésképtelen-
ségét vagy súlyos zavarát okozza, és nem, vagy csak a 
honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérelmével helyettesít-
hető; 

 amely szerepel az ország védelmével kapcsolatban kidol-
gozott tervekben, és amelynek kiesése - a műveleti tervek 
rugalmasságán belül - nem, vagy csak a honvédelmi érdek 
aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthető; 

 amelynek kiesése a Befogadó Nemzeti Támogatás kereté-
ben vállalt honvédségi feladatok végrehajthatóságát jelen-
tősen veszélyezteti, vagy abban súlyos zavart okoz, és 
nem, vagy csak az érintett felek érdekeinek aránytalanul 
nagy sérelmével helyettesíthető; 

 amelynek leállása, vagy meghibásodás miatt történő kivál-
tása vagy helyettesítése hosszabb ideig tart, mint amennyit 
a honvédelmi ágazat súlyos képességvesztés nélkül el tud 
viselni; 

 amely stratégiai fontosságú honvédségi gyártó-, javító-, tá-
roló- vagy elosztókapacitást képvisel, és nem helyettesíthe-
tő a készenlét-fokozás rendszerét szabályozó tervekben 
meghatározott időn belül; 
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 amely a NATO szövetségi rendszer Magyarországon lévő 
rendszereleme, és védettségének sérülése, teljesítő képes-
ségének vagy más jellemzőjének negatív változása a szö-
vetségi rendszer működésében, biztonságában súlyos za-
vart vagy működésképtelenséget okoz; 

 amely a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban 
álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben meghatározott rend-
szabályok végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges, 
vagy 

 amely speciális honvédelmi igényeket elégít ki, nincs he-
lyettesítője, és kiesése a honvédelmi igazgatás működés-
képtelenségét vagy súlyos zavarát okozza. 

Az ágazaton belüli rendszerelemek tekintetében: 

 az ágazati javaslattevő hatóság: a HM Védelmi Igazgatási 
Főosztály,  

 az ágazati kijelölő hatóság: a HM Hatósági Főosztály, 

 a kijelölési eljárásban eljáró szakhatóság: a BM OKF, 

 az ágazati nyilvántartó hatóság: alapvetően a HM Védelmi 
Igazgatási Főosztály, hadiipari rendszerek esetében pedig 
az MH Logisztikai Központ, 

 az ágazati ellenőrzést koordináló szerv: a HM Védelmi 
Igazgatási Főosztály, mely a legalább kétévente előírt hely-
színi ellenőrzésekbe szükség szerint bevonja: 

o a HM Hatósági Főosztályt,  
o a HM vagyonfelügyeletért felelős szervezeti egysé-

gét, 
o a Honvéd Vezérkar csoportfőnökségeit, 
o a HM Védelemgazdasági Hivatalt, 
o az illetékes védelmi igazgatási szerveket, 
o hadiipari rendszerelem esetében a Magyar Kereske-

delmi Engedélyezési Hivatalt,  
o a BM OKF-et. 
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Az ágazaton kívüli rendszerelemek tekintetében: 

 az ágazati javaslattevő hatóság: szintén a HM Védelmi 
Igazgatási Főosztály,  

 az ágazati kijelölő hatóság: az érintett ágazat kijelölő ható-
sága, 

 a kijelölési eljárásban eljáró szakhatóság: a BM OKF, 

 az ágazati nyilvántartó hatóság: a BM OKF, 

 az ágazati ellenőrzést koordináló szerv: a BM OKF. 

A biztonsági összekötő tekintetében a rendelet szerint szakirányú 
végzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki katonai 
felsőfokú végzettséggel és az adott rendszerelem működtetésében 
legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. 

Összegzés 

Az Európát az elmúlt évtizedben közvetlenül érintő negatív ese-
mények rávilágítottak az európai állampolgárok, tagállamok számára, 
hogy kontinensünknek tartósan be kell rendezkednie a terrorizmus 
elleni harcra, fel kell készülnie a természeti katasztrófák elleni véde-
kezésre, a különféle fegyveres konfliktusok elhárítására és még meg-
annyi potenciális fenyegetés megelőzésére, bekövetkezésükkor 
szükséges beavatkozásra, kárcsökkentésre, mivel a halogatás csak 
még komolyabb emberi és anyagi áldozatokat követelhet. Meg kellett 
és meg kell hozni azon európai szintű döntéseket, intézkedéseket, 
melyek ebben a harcban jelentősen segítenek minket. A cikkben – 
nem a teljesség jegyében – igyekeztem feltérképezni, összefoglalni a 
létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos azon 
nemzetközi és hazai szabályzókat, melyek ezek folyamatos üzemel-
tetéséhez, fenntartásához elengedhetetlenek. Nagy előrelépést jelent 
ezek megalkotása, mert a kritikus infrastruktúra-védelemmel össze-
függésben fontos elveket, fogalmakat, kötelezettségeket rögzítenek, 
úgymint az összveszély-megközelítés elvének alkalmazása terrorve-
szély prioritással, vagy a különböző szereplők feladat- és hatáskörei-
nek egyértelműsítése, illetőleg az ágazatspecifikus szabályzók kidol-
gozása, különös tekintettel a Magyar Honvédségre. 
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