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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány

2076/2008. (VI. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

a NATO irá nyí tá sú bal ká ni ka to nai bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek ben részt vevõ nem zet kö zi erõk ben tör té nõ

ma gyar ka to nai rész vé tel rõl

1. A Kor mány az Al kot mány 40/C. § (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a NATO irá nyí tá sú bal ká ni
ka to nai bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt vevõ nem zet -
kö zi erõk ben tör té nõ ma gyar ka to nai rész vé telt az aláb bi ak 
sze rint ha tá roz za meg:

a)  a bal ká ni bé ke fenn tar tás ban részt vevõ nem zet kö zi
erõk bár mely pa rancs nok sá gán a NATO igé nyei sze rin ti,
nem ze ti ér de ke ink nek meg fe le lõ, vé de lem po li ti kai cél -
jainkkal össz hang ban álló szá mú törzs- és biz to sí tó be osz -
tást kell be töl te ni;

b)  a ko szo vói bé ke fenn tar tás ban részt vevõ nem zet kö zi
erõk ben (KFOR) egy meg elõ zõ egész ség ügyi la bo ra tó ri u -
mot mû köd te tõ, egyé ni fegy ve rek kel és fel sze re lés sel ren -
del ke zõ egész ség ügyi kon tin gens te vé keny ked jen, amely -
nek lét szá ma nem le het több, mint 20 fõ (vál tá si idõ szak -
ban leg fel jebb 30 fõ);

c)  a ko szo vói bé ke fenn tar tás ban részt vevõ nem zet kö zi
erõk ben (KFOR)  a fel ada ta i hoz szük sé ges fegy ver zet tel,
tech ni kai esz kö zök kel, fel sze re lés sel és lo gisz ti kai tá mo -
ga tás sal el lá tott tö meg ke ze lé si, fegy ver be gyûj té si, ob jek -
tum vé del mi, te rü let biz to sí tá si (el len õr zõ, át eresz tõ és
meg fi gye lõ pon tok mû köd te té se, já rõ rö zés), te rü let zá rá si
és te rü let-el len õr zé si, VIP, il let ve kon voj kí sé ré si fel ada to -
kat vég zõ, leg fel jebb zász ló alj szin tû ide ig le nes szer ve zet
mû köd jön, mely nek lét szá ma nem le het több, mint 500 fõ
(vál tá si idõ szak ban leg fel jebb 750 fõ);

d)  az MH tel jes bal ká ni mû ve le ti te rü le tén tar tóz ko dó
– a ha tá ro zat 1. pont b) és c) al pont já ban meghatáro -
zott – erõi (a to váb bi ak ban: ma gyar erõk) egy el sõd le ges
al kal ma zá si kör zet ben te le pül je nek és lás sák el fel ada ta i -
kat. A Kor mány hoz zá já rul ah hoz, hogy – amennyi ben
a had mû ve le ti hely zet meg kö ve te li – a ma gyar erõk az
 elsõdleges al kal ma zá si kör ze tü kön kí vül, a tel jes bal ká ni
mû ve le ti te rü le ten, alap fel ada ta i tól el té rõ, a bal ká ni ka to -
nai bé ke tá mo ga tó mû ve le tek cél ja it szol gá ló fel ada tok
 ellátására át cso por to sít ha tók le gye nek.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter  
Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. A Kor mány fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert a
NATO irá nyí tá sú bal ká ni ka to nai bé ke tá mo ga tó mû ve le -
tek ben részt vevõ ma gyar ka to nai kon tin gen sek ki je lö lé sé -
re, va la mint fel ké szí té sé nek, te le pí té sé nek, vál tá sá nak és
vissza vo ná sá nak vég re haj tá sá ra.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez zel 
egy ide jû leg a NATO irá nyí tá sú bal ká ni ka to nai bé ke fenn -
tar tó mû ve le tek ben részt vevõ ma gyar ka to nai kon tin gen -
sek rõl szó ló 2040/2002. (II. 27.) Korm. ha tá ro zat 1. pont
a), c), e), f), g), h) al pont ja a ha tá lyát vesz ti. 

4. A NATO irá nyí tá sú bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó
mû ve le tek ben részt vevõ ma gyar ka to nai kon tin gen sek rõl
szó ló 2040/2002. (II. 27.) Korm. ha tá ro zat, va la mint a
NATO irá nyí tá sú ko szo vói bé ke fenn tar tás ban részt vevõ
nem zet kö zi erõk ben (KFOR) tör té nõ ma gyar ka to nai rész -
vé tel rõl szó ló 2258/2005. (XI. 25.) Korm. ha tá ro zat 2008.
szep tem ber 1-jén a ha tá lyát vesz ti. 

Gyur csány Fe renc  s.  k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2077/2008. (VI. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

a 2008. évi, ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok
en ge dé lye zé sé rõl szó ló 

2251/2007. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat módosításáról

1. A 2008. évi, ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en -
ge dé lye zé sé rõl szó ló 2251/2007. (XII. 23.) Korm. ha tá ro -
zat mel lék le té ben a 2. szá mú, a Ma gyar Hon véd ség és a
kül föl di fegy ve res erõk rész vé te lé vel ter ve zett két- és
több ol da lú meg ál la po dá so kon ala pu ló gya kor la tok és
 kiképzések címû táb lá zat 26. so rá ban a „100” szö veg rész
he lyé be a „180” szö veg lép.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc  s. k.,
mi nisz ter el nök

216 HATÁROZATOK TÁRA 2008/31. szám



A  Kor mány
2078/2008. (VI. 30.) Korm.

ha tá ro za ta
az épü le tek ener ge ti kai jel lem zõ i nek ja ví tá sát cél zó

kor mány za ti in téz ke dé sek rõl

A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy

1. az épü let-, kü lö nö sen pa nel- és la kás-fel újí tá si pá lyá -
za tok ese té ben a tá mo ga tás pá lyá za ti fel té te le ként sze re -
pel jen 

a) az ener ge ti kai ta nú sít vány meg lé te,
b) az ener ge ti kai ta nú sít vány ban meg je lölt ener ge ti kai

mi nõ sé gi osz tály ja ví tá sa;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. Ma gyar or szág ener gia po li ti kai cél ki tû zé se i vel, va la -
mint a nem ze ti ener gia ha té kony sá gi cse lek vé si terv vel
össz hang ban dol goz za nak ki ösz tön zõ rend szert a meg lé -
võ épü le tek ener ge ti kai mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra, az ener -
ge ti kai ta nú sí tás és a hõ ter me lõ be ren de zé sek, légkondi -
cionáló rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá la tá nak egy ide -
jû meg va ló sí tá sá val;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. az ener ge ti kai ta nú sí tás dí ja i ra vo nat ko zó elõ írá so kat
a ha tály ba lé pést kö ve tõ két éven be lül vizs gál ják fe lül;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2011. ja nu ár 1.

4. dol goz za nak ki rész le tes mód szer ta ni ki ad ványt az
épü le tek ener ge ti kai ta nú sí tá sá ra;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 1.

5. lé te sít se nek hon la pot az ener ge ti kai kö ve tel mé nyek
jobb meg is me ré se és az ener gia tu da tos ma ga tar tás ki ala -
ku lá sa ér de ké ben, to váb bá en nek ke re té ben dol goz za nak
ki olyan in ter ne tes kal ku lá tort, amely a ta nú sí tás kö ve tel -
mé nye i nek meg fe le lõ en le he tõ vé te szi a tu laj do nos szá má -
ra az épü let ener ge ti kai tu laj don sá ga i nak és be so ro lá sá nak 
a meg is me ré sét.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. ja nu ár 1.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2079/2008. (VI. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tu né zi ai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ter mé sze ti 

és ci vi li zá ci ós ka taszt ró fák és sú lyos bal ese tek
meg elõ zé sé rõl, va la mint a ka taszt ró fák utá ni

hely re ál lí tás ról szó ló Egyez mény szö ve gé nek vég le ges
meg ál la pí tá sá ra adott fel ha tal ma zás ról 

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tu né -
zi ai Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ter mé sze ti és civili -
zációs ka taszt ró fák és sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé rõl, va -
la mint a ka taszt ró fák utá ni hely re ál lí tás ról szó ló Egyez -
mény (a to váb bi ak ban: Egyez mény) be mu ta tott szöve -
gével;

2. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert vagy az
ál ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény be mu ta tott szö ve gé -
nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény szö -
ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal -
ma zá si ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li az Egyez mény vég le -
ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök 

A Kormány

2080/2008. (VI. 30.) Korm.

határozata

a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti
Programjáról

A Kor mány a Kri ti kus Inf ra struk tú ra Vé de lem Eu ró pai
Prog ram já ra te kin tet tel, a kü lön bö zõ ága za ti fel adat- és
ha tás kör be tar to zó kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mi te vé -
keny sé gek kö zös ke ret rend szer be fog la lá sá ról, ága zat kö zi
össze han go lá sá ról a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hozza:
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A Kor mány

1. a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság ja vas la tá ra
el fo gad ja a ha zai inf ra struk tú ra lét fon tos sá gú ele me i nek
vé del mé hez kap cso ló dó to váb bi kon zul tá ci ók alap já ul a
nem ze ti prog ram ról  szóló Zöld Köny vet, és azt a ha tá ro zat
1. mel lék le te ként köz zé te szi;

2. el ren de li a Zöld Könyv ben fog lal tak alap ján ága za ti
kon zul tá ci ók le foly ta tá sát a ha zai inf ra struk tú ra ele me i nek 
üze mel te tõ i vel és tu laj do no sa i val a 2. mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott szek tor fel osz tás sze rint;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs 
 kor mány biz tos
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. 
 ve zér igaz ga tó

Ha tár idõ: 2009. má jus 31.

3. el ren de li a ha zai inf ra struk tú ra lét fon tos sá gú ele me i -
nek vé del mé rõl  szóló sza bá lyo zá si kon cep ció össze ál lí tá -
sát – kü lö nös te kin tet tel az ága za ti kon zul tá ci ók ered mé -
nye i re, a lét fon tos sá gú inf ra struk tú ra ele mek kö zöt ti
össze füg gé sek re, a nem ze ti in téz ke dé sek vég re haj tá sát
biz to sí tó in téz mény rend szer re, az üze mel te tõk és tu laj do -
no sok al kot má nyos kö te le zett sé ge i re, va la mint az eu ró pai
jog har mo ni zá ci ós fel ada tok vég re haj tá sá ra és a NATO
szö vet ség esi kö te le zett sé gek ér vé nye sü lé sé re – és a Nem -
zet biz ton sá gi Ka bi net elõ ze tes vé le mé nye zé sét köve tõen a 
Kor mány ré szé re tör té nõ benyújtását;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó 
 tár ca nél kü li mi nisz ter
köz igaz ga tá si informatikáért fe le lõs 
 kor mány biz tos
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. 
 Ve zér igaz ga tó

Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 30.

4. A 3. pont ban meg ha tá ro zott sza bá lyo zá si kon cep ció
össze ál lí tá sá nál fi gye lem mel kell len ni az inf ra struk tú ra
hon vé del mi célú fel ké szí té sé nek és fej lesz té sé nek ál la mi
fel ada ta i ra, va la mint a hon vé de lem szem pont já ból fon tos,
kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé re vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek re;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 30.

5. el ren de li az Eu ró pai Unió lét fon tos sá gú inf ra struk tú -
rák fi gyel mez te tõ és in for má ci ós há ló za tá hoz (Cri ti cal Inf -
rast ruc tu re War ning In for mat ion Net work, CIWIN) való
kap cso ló dás le he tõ sé gé nek vizs gá lat ról  szóló je len tés
össze ál lí tá sát és a Kormány részére történõ benyújtását.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
köz igaz ga tá si informatikáért fe le lõs 
 kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet 
a 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozathoz

Zöld könyv
a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó

nemzeti programról

1. Hát tér

A mo dern tár sa dal mak nagy mér ték ben füg ge nek a tech -
ni kai és vir tu á lis inf ra struk tú ra rend sze rek tõl (ener gia el lá -
tás, ivó vízel lá tás, in for ma ti kai há ló za tok stb.), ame lyek
komp lex rend sze rét is egy más tól való füg gõ sé gek jel lem -
zik. E rend sze rek mû kö dé si za va rai, il let ve egyes ele me i -
nek ide ig le nes ki esé se, vagy meg sem mi sü lé se je len tõs ki -
ha tás sal van nak mindennapi életünkre, a gazdaság és a
kormányzat hatékony mûködésére.

Az ál lam, a gaz da ság sze rep lõi, va la mint a la kos ság ré -
szé rõl el vá rás, hogy ezen alap ve tõ lét fon tos sá gú, vagy kri -
ti kus inf ra struk tú rák le he tõ leg na gyobb biz ton ság gal mû -
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köd je nek. A kri ti kus inf ra struk tú ra ele mek ter ror cse lek -
mé nyek kel, ter mé sze ti ka taszt ró fák kal és bal ese tek kel
szem be ni vé del me ér de ké ben fon tos, hogy az inf ra struk tú -
rák mû kö dé sé nek meg za va rá sa vagy ma ni pu lá lá sa meg -
elõz he tõ, kivédhetõ, illetve lehetséges mértékben rövid,
kivételes és kezelhetõ legyen.

A kö zel múlt ban be kö vet ke zett ter ror tá ma dá sok (USA,
Mad rid, Lon don), ter mé sze ti ka taszt ró fák (ázsi ai szö kõ ár,
föld ren gé sek) és tech ni kai ki hí vá sok (két ez re dik évi dá -
tum vál tás, nagy ki ter je dé sû áram ki ma ra dá sok, cy ber tá ma -
dá sok) fel hív ták a fi gyel met az inf ra struk tú rák se bez he tõ -
sé gé re, va la mint az inf ra struk tú rák, a társadalom és
kormányzati mûködés kölcsönös egymásrautaltságára.

A cse lek vés szük sé ges sé gét fel is mer ve szá mos or szág
ta pasz ta la ta i nak elem zé sét köve tõen nem zet kö zi szin ten a
NATO (EAPC(SCEPC)D(2003)15) és az Eu ró pai Unió
(COM(2006)786, és COM(2006)787) is ki ala kí tot ta a kri -
ti kus inf ra struk tú rák vé del mé vel kap cso la tos kon cep ci ó -
ját, illetve szabályozási elgondolását.

A ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis fel ada ta i ról
 szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
 szóló 2046/2007 (III. 19.) Korm. ha tá ro zat 1. mel lék let
2.3.1. pont ja elõ ír ja a Kri ti kus Inf ra struk tú ra Vé de lem
 Európai Prog ram já nak meg kö ze lí té sét tük rö zõ, a külön -
bözõ ága za ti fel adat- és ha tás kör be tar to zó kri ti kus inf ra -
struk tú ra vé del mi te vé keny sé gek kö zös ke ret rend szer be
fog la lá sá ról, ágazatközi összehangolásáról  szóló elõ ter -
jesz tés elkészítését.

A ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ 2007. évi fel ada -
tok ról  szóló ½007. (III. 29.) Kor mány za ti Ko or di ná ci ós
 Bizottság ha tá ro zat 5. b) pont ja ér tel mé ben meg kell kez -
de ni a kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem nem ze ti program -
jának ki dol go zá sát, elõ kell ké szí te ni a KIV ha zai ko or di -
ná ci ó já ról, feladatairól  szóló kormány elõ ter jesz tést.

2. A Zöld Könyv cél ki tû zé se

A kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé nek nem ze ti sa já tos sá -
go kat tük rö zõ sza bá lyo zá sa ér de ké ben rész le tes elem zés -
sel fel kell tár ni a mo dern tár sa da lom szá má ra nélkülöz -
hetetlen inf ra struk tú rák ese té ben fenn ál ló koc ká za ti té nye -
zõ ket és azok vár ha tó kö vet kez mé nye it. A vizs gá la tot
meg elõ zõ en szük sé ges el vé gez ni a fo gal mak tisz tá zá sát,
egy sé ges ér tel me zé sét, a ve szély for rá sok be so ro lá sát,
valamint a megelõzés és védelem irányának, tartalmának,
feladatainak megfogalmazását.

A Zöld Könyv el sõd le ges cél ki tû zé se, hogy biz to sít sa a
nem ze ti kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé rõl (NKIV)  szóló
nem ze ti prog ram meg va ló sí tá sát és egy jog sza bály meg al -
ko tá sát, össze gez ze a kor mány za ti sze rep lõk NKIV-vel
kap cso la tos cé lok ra, szem pon tok ra, alap el vek re, fo gal -
mak ra és a megvalósítás alapvetõ formáira vonatkozó
álláspontját.

A kri ti kus inf ra struk tú rák ha té kony vé del me meg kö ve -
te li va la mennyi érin tett fél – az inf ra struk tú rák tu laj do no -
sai és üze mel te tõi, a ha tó sá gok, szak mai szer vek és ér dek -
szö vet sé gek – kö zöt ti kom mu ni ká ci ót és együtt mû kö dést.

Egy szé les körû, ér dek azo nos sá gon ala pu ló össze fo gás
nél kül a meg vál to zott biz ton sá gi kör nye zet ál tal je len tett
új tí pu sú ve szé lyek (aszim met ri kus fe nye ge tett ség, nem
ha gyo má nyos koc ká za ti té nye zõk meg je le né se) ha té kony
mó don nem ke zel he tõ ek. A Zöld Könyv má sik cél ki tû zé se
ezért, hogy a ma gán szfé rá val tör té nõ kon zul tá ció alap ja -
ként, nagyszámú résztvevõ bevonásával a kormányzat
visszajelzéseket kapjon az NKIV lehetséges megközelítési 
irányairól.

3. Az NKIV cél ja és al kal ma zá si köre

3.1. Az NKIV ál ta lá nos cél ja
Az NKIV fo lya ma tos, di na mi kus, nem ze ti kri ti kus inf -

ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk és a kor mány zat
együtt mû kö dé sén ala pu ló rend szert hoz lét re, amely hoz -
zá já rul a nem zet szá má ra ki emelt fon tos sá gú infrastruk -
túrák le he tõ ség sze rin ti fo lya ma tos mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sá hoz. Az együtt mû kö dés for má in ke resz tül biz to sít ja
a kri ti kus inf ra struk tú rák mû kö dé sé nek meg sza ka dá sa,
vagy ki esé sé nek meg elõ zé sé re, megszakadás vagy kiesés
elleni védelemre vonatkozó képességek fejlesztését.

Az NKIV cél ki tû zé se há rom irá nyú:
– meg elõ zés és vé de lem
kri ti kus inf ra struk tú rák je len tõs ki ha tá sú meg hi bá so dá -

sá nak vagy tel jes le ál lá sá nak ha té kony meg elõ zé se a kri ti -
kus inf ra struk tú rák és azok leg na gyobb koc ká za tot kép vi -
se lõ ele me i nek be azo no sí tá sán, ki je lö lé sén, a koc ká za tok
el fo ga dott leg ki sebb mér té kû re tör té nõ csök ken té sét biz -
to sí tó elem zé sek le foly ta tá sán és a szükséges védelmi
intézkedések alkalmazásán keresztül;

– fel ké szü lés és jel zés
az inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk és az ál la mi 

szer vek meg fe le lõ fel ké szí té sé nek biz to sí tá sa a kri ti kus
inf ra struk tú ra meg hi bá so dá sa vagy mûködésének meg -
szakadása esetére;

– üzem foly to nos ság és el len ál ló ké pes ség
je len tõs ki ha tá sú meg hi bá so dás vagy ki esés, tel jes le ál -

lás ese tén a mû kö dés le he tõ leg rö vi debb idõn be lül tör té nõ 
vissza ál lí tá sá ra, il let ve he lyet te sí tõ meg ol dá sok al kal ma -
zá sá ra irá nyu ló ké pes sé gek, in téz ke dé sek ter ve zé se,
kialakítása, végrehajtása és fejlesztése.

NKIV nem irá nyul a kri ti kus inf ra struk tú rák kis ki ha tá -
sú mû kö dé si za va ra i ra, sem az inf ra struk tú rák ra ve szélyt
je len tõ összes té nye zõt ki zá ró tel jes vé de lem re, ha nem a
se bez he tõ pon tok csök ken té sé vel, va la mint a koc ká za ti té -
nye zõk tu da tos fel mé ré sé vel és be azo no sí tá sá val biz to sít ja 
a kritikus infrastruktúrák számára a megfelelõ védelmet.

Az NKIV meg va ló sí tá sát ru gal mas Prog ram szol gál ja,
amely rend sze res fe lül vizs gá la tot igé nyel az új ki hí vá sok -
nak, és a fo lya ma to san vál to zó biz ton sá gi kör nye zet nek
történõ megfelelés érdekében.

Az inf ra struk tú rák fo lya ma tos mû kö dé se, koc ká za ti té -
nye zõk kel szem be ni el len ál ló ké pes sé gé nek nö ve lé se a la -
kos ság, az inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk, va la -
mint a gaz da ság sze rep lõi és az ál lam szá má ra egy aránt ki -
emelt fon tos ság gal bír, a biz ton sá gos mû kö dést elõ se gí tõ
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kör nye zet és in téz ke dé sek ezért ér té ket kép vi sel nek. A
szereplõk vonatkozásában az NKIV az alábbi elõnyöket
nyújthatja:

– az ál lam pol gá rok szá má ra biz ton sá go sabb inf ra struk -
tú rák ren del ke zés re állása,

– az inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk ha té ko -
nyabb fel adat el lát ása a Prog ram ból fa ka dó tá mo ga tá so kon 
és a biz ton sá gos mû kö dés hez szük sé ges in for má ció cse rén
ke resz tül, a fogyasztói bizalom erõsítése;

– ve szély hely ze ti ter ve zõk és be avat ko zók, va la mint a
kri ti kus inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk kö zött
ha té ko nyabb part ne ri, köl csö nös elõ nyö kön ala pu ló
együtt mû kö dés,

– a kor mány zat ré szé rõl az ál lam pol gá rok és a gaz da -
ság sze rep lõi ál tal tá masz tott el vá rá sok és igé nyek ki elé gí -
té se; biz ton sá gos ál la mi mû kö dés és szol gál ta tás nyúj tá sa;
ha té ko nyabb, part ne ri együtt mû kö dést tük rö zõ biz ton sá gi
és jogi kör nye zet ki ala kí tá sa; nem zet kö zi szin tû együtt mû -
kö dés bõl szár ma zó elõ nyök ér vé nye sí té se.

3.2. Kri ti kus Inf ra struk tú ra (KI) fo gal ma, kri té ri u mai
és kijelölése

Kri ti kus inf ra struk tú rák alatt olyan, egy más sal össze -
kap cso ló dó, in ter ak tív és egy más tól köl csö nös füg gés ben
lévõ inf ra struk tú ra ele mek, lé te sít mé nyek, szol gál ta tá sok,
rend sze rek és fo lya ma tok há ló za tát ért jük, ame lyek az or -
szág (la kos ság, gaz da ság és kor mány zat) mû kö dé se szem -
pont já ból lét fon tos sá gú ak és ér de mi sze re pük van egy tár -
sa dal mi lag elv árt mi ni má lis szin tû jog biz ton ság, köz biz -
ton ság, nem zet biz ton ság, gazdasági mûködõképesség,
közegészségügyi és környezeti állapot fenntartásában.

Kri ti kus inf ra struk tú rá nak mi nõ sül nek azon há ló za tok,
erõ for rá sok, szol gál ta tá sok, ter mé kek, fi zi kai vagy in for -
má ció tech no ló gi ai rend sze rek, be ren de zé sek, esz kö zök és
azok al ko tó ré szei, me lyek mû kö dé sé nek meg hi bá so dá sa,
meg za va rá sa, ki esé se vagy meg sem mi sí té se, köz vet le nül
vagy köz ve tet ten, át me ne ti leg vagy hosszú tá von sú lyos
ha tást gya ko rol hat az ál lam pol gá rok gaz da sá gi, szo ci á lis
jó lé té re, a köz egész ség re, köz biz ton ság ra, a nem zet biz ton -
ság ra, a nem zet gaz da ság és a kor mány zat mû kö dé sé re.

A nem ze ti kri ti kus inf ra struk tú ra fo gal ma se gít sé gé vel
meg ha tá roz ha tók a la kos ság, gaz da ság, kor mány zat mû -
kö dé se szem pont já ból ki emel ke dõ fon tos sá gú ága za tok,
alá ga za tok, azon ban az egyes kri ti kus ele mek be azo no sí -
tá sá hoz to váb bi vizs gá la tok, kri té ri u mok szük sé ge sek. Az
inf ra struk tú ra ele mek kri ti kus sá gá nak, a kri ti kus ság mér -
té ké nek meg íté lé sét se gí ti pél dá ul a se bez he tõ ség, ve szé -
lyez te tett ség mér té két (USA), az elem rend szer ben be töl -
tött sze re pét, he lyét (Hol lan dia) vizs gá ló kri té ri u mok. Az
Eu ró pai Unió lét fon tos sá gú inf ra struk tú rák vé del mé rõl
 szóló prog ram ja (EPCIP) a kri ti kus ság meg íté lé sét az inf -
ra struk tú ra mû kö dé sé nek meg sza ka dá sa, ki esé se ál tal
oko zott le het sé ges kö vet kez mé nyek nagy sá gá hoz, sú lyos -
sá gá hoz iga zít ja. Az egyes ka te gó ri ák te kin te té ben az al -
pon tok, il let ve a mér ték meg íté lé sé nél al kal ma zott ér té kek

(pl. mû kö dés meg sza ka dás még ke zel he tõ idõ tar ta ma) ki -
vá lasz tá sa ága za ti sajátosságokat tükröz.

A kö vet kez mény ala pú kri ti kus ság meg kö ze lí tés a kri ti -
kus ele mek ki vá lasz tá sát be fo lyá so ló vizs gá la ti té nye zõk:
a ki esés, meg sza ka dás te rü le ti és idõ be li ki ter je dé se, a le -
het sé ges kö vet kez mé nyek sú lyos sá ga alap ján dif fe ren ci ál
az ele mek kö zött. A kri ti kus ság szint jé nek meg ha tá ro zá sá -
hoz az összes ka te gó ria ér té ke lé sé re szük ség van a re le -
váns inf ra struk tú ra ele mek vo nat ko zá sá ban. Fon tos ide
kap cso ló dó fel adat a kö vet kez mé nyek el fo gad ha tó mér té -
ké nek meg ha tá ro zá sá val a kis ki ha tá sú, ko moly za va rok és 
vál ság hely ze tek el ha tá ro lá sa.

A kö vet kez mé nyek ele mez he tõk az aláb bi ka te gó ri ák
mentén:

– Ki ter je dés – a kri ti kus inf ra struk tú ra va la mely ele mé -
vel kap cso la tos vesz te sé get azon föld raj zi te rü let nagy sá ga 
alap ján szá mít ják ki és osz tá lyoz zák, ame lyet a vesz te ség
vagy az adott szol gál ta tás meg szû né se érint het – pl.
nemzetközi, nemzeti, regionális szint.

– Sú lyos ság – amely a tár sa da lom, a gaz da ság és a kor -
mány zat ese té ben az inf ra struk tú ra meg hi bá so dá sá ból
vagy ki esé sé bõl fa ka dó ha tás mér té két je len ti. A ha tás
mér té két a kö vet ke zõ kép pen le het ér té kel ni: nincs ha tás,
mi ni má lis, mér sé kelt vagy je len tõs. Töb bek kö zött a kö -
vet ke zõ szem pon tok alkalmazhatók a nagyságrend
megállapításához:

= Tár sa dal mi ha tás: érin tett la kos ság, szol gál ta tást
igény be ve võk szá ma;

= Gaz da sá gi ha tás: a gaz da sá gi vesz te ség je len tõ sé ge
és/vagy a ter mé kek

= Kör nye ze ti ha tás: a kör nye zet re gya ko rolt ha tás, kár
mér té ke;

= Po li ti kai ha tás: ál lam és in téz mé nyei irán ti bi za lom
csök ke né se; ál la mi

= Köz egész ség ügyi ha tás: ál do za tok, be teg sé gek, sú -
lyos sé rü lé sek szá ma;

= Pszi cho ló gi ai ha tás: pl. vá sár lói ma ga tar tás meg vál -
to zá sa;

= Köl csö nös füg gõ sé gi ha tás: az in ter de pen den ci ák,
ki emelt kap cso ló dá si

= Al ter na tí vák: an nak vizs gá la ta, hogy adott inf ra -
struk tú ra elem egye di, nem vagy csak kü lö nö sen ne he zen
he lyet te sít he tõ más elem mel.

– Idõ be li ha tás – an nak meg ál la pí tá sá ra szol gál, hogy
egy adott inf ra struk tu rá lis elem mel kap cso la tos vesz te ség
mennyi idõ el tel té vel fejt het ki je len tõs ha tást (pl. azon nal,
24–48 óra, egy hét, egyéb), il let ve mennyi ide ig tart, ke zel -
he tõ a meg sem mi sü lés vagy meg za va rás ha tá sa a tár sa dal -
mi szol gál ta tást nyúj tó kri ti kus inf ra struk tú rák ese té ben.
A ki esés idõ tar ta ma a kri ti kus sá got be fo lyá sol ja.

A kri ti kus inf ra struk tú rák nem ze ti fo gal má nak és kri té -
ri u ma i nak meg ha tá ro zá sa mel lett, az ága za ti sa já tos sá gok
ér vé nye sí té se ér de ké ben meg kell ha tá roz ni a nem ze ti de -
fi ní ció meg kö ze lí té sén ala pu ló ága za ti fo gal ma kat és kri -
té ri u mo kat. Az ága za tért fe le lõs mi nisz ter sa ját ha tás kö ré -
ben, a biz ton sá gért fe le lõs szer ve ze tek vagy sze mé lyek
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 segítségével, az inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk
be vo ná sá val meg ha tá roz za az ága za ti fo gal ma kat,
kritériumokat.

A de fi ní ci ók és ága za ti kri té ri u mok alap ján kri ti kus nak
mi nõ sü lõ inf ra struk tú rák és ele me ik vo nat ko zá sá ban a ki -
je lö lõ szerv, a ki je lö lé si el já rás és a ki je lö lés for má ja jog -
sza bály ban tör té nõ rög zí tést igé nyel. A ki je lö lés so rán biz -
to sí ta ni kell a jog biz ton sá got, a ki je lö lés alap já ul szol gá ló
ada tok bi zal mas ke ze lé sét, az érin tet tek re kö te le zõ jogi
for ma ki vá lasz tá sát, va la mint a ki je lö lés mó do sí tá sá nak,
rend sze res fe lül vizs gá la tá nak lehetõségét.

A ki je lö lé sek re az inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel -
te tõk, il let ve az érin tett ál la mi szer vek ál tal biz to sí tott ada -
tok alap ján, az ál la mi szer vek ál tal el vég zett elem zé sek
után ke rül het sor. A re le váns ada tok ren del ke zés re ál lá sa
ér de ké ben szük sé ges az adat szol gál ta tás hoz fû zõ dõ jo gok
és kö te le zett sé gek jog sza bály ba fog la lá sa, il let ve az
együtt mû kö dés for má já nak meg te rem té se, egy ben sza va -
tol ni kell az ér zé keny ada tok ke ze lé sé nek biz ton sá gát.

A ki je lö lés re sor ke rül het a Kor mány ál tal az érin tett
ága za ti mi nisz ter(ek) és a ko or di ná ló szerv ja vas la tá ra, il -
let ve az érin tett ága za ti mi nisz ter út ján, a ko or di ná ló szerv
és más érin tett szer vek vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen.
A ki je lö lés meg va ló sul hat a ki je lö len dõ inf ra struk tú ra ele -
mek, szol gál ta tók kö ré nek tit kos kor mány ha tá ro zat ba fog -
la lá sát köve tõen a ki je lö lés re jo go sult mi nisz ter (több érin -
tett szerv együtt mû kö dé sé vel) és az érin tett inf ra struk tú ra
tu laj do no sa, üze mel te tõ je kö zött kö tött meg ál la po dás, ha -
tó sá gi szer zõ dés stb. út ján. A ki je lö lést meg elõ zõ en az
érin tett szer ve ze tet a ki je lö lé si szán dék ról ér te sí te ni kell,
il let ve le he tõ sé get kell biz to sí ta ni szá má ra el len ké rel mé -
nek elõ ter jesz tésére.

3.3. KI szek to rok
Elõ ze tes elem zé sek alap ján az aláb bi szek to rok és al -

rend sze re ik mi nõ sül het nek kri ti kus nak a ál lam pol gá rok
gaz da sá gi, szo ci á lis jó lé te, köz egész ség, köz biz ton ság, a
nem zet biz ton ság, a nem zet gaz da ság és a kor mány zat mû -
kö dé se szem pont já ból. Az aláb bi ak ban fel so rolt ága za tok
és alá ga za tok lis tá ja mó do sul hat a kri ti kus szol gál ta tá sok
és ter mé kek ér té ke lé sé re irá nyu ló szek tor elem zé sek
során.

Ága zat Alá ga zat
 I. Ener gia  1. kõ olaj ki ter me lés, fi no mí tás, tá ro lás

   és el osz tás
 2. föld gáz ter me lés, tá ro lás, szál lí tás és
   rend szer irá nyí tás, el osz tás
 3. vil la mos ener gia-ter me lés, át vi tel és
   rend szer irá nyí tás, el osz tás

 II. In fo kom mu -
ni ká ci ós
tech no ló gi ák

 4. in for má ci ós rend sze rek és
   há ló za tok

 5. esz köz-, au to ma ti kai és el len õr zé si
   rend sze rek

Ága zat Alá ga zat
 6. in ter net, inf ra struk tú ra és hoz zá fé rés
 7. ve ze té kes és mo bil táv köz lé si

szol gál ta tá sok
 8. rá di ós táv köz lés és na vi gá ció
 9. mû hol das táv köz lés és na vi gá ció
10. mû sor szó rás
11. pos tai szol gál ta tá sok
12. kor mány za ti in for ma ti kai,
   elekt ro ni kus há ló za tok

 II. Köz le ke dés 13. köz úti köz le ke dés
14. vas úti köz le ke dés
15. lé gi köz le ke dés
16. ví zi köz le ke dés
17. lo gisz ti kai köz pon tok

 IV.  Víz 18. ivó víz szol gál ta tás
19. fel szí ni és fel szín alat ti vi zek
   mi nõ sé gé nek el len õr zé se
20. szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás
21. víz bá zi sok vé del me
22. ár ví zi véd mû vek, gá tak

 V. Élel mi szer 23. élel mi szer elõ ál lí tás
24. élel mi szer-biz ton ság

 VI. Egész ség ügy 25. kór há zi el lá tás
26. men tés irá nyí tás
27. egész ség ügyi tar ta lé kok és
   vér kész le tek
28. ma gas biz ton sá gi szin tû bi o ló gi ai
   la bo ra tó ri u mok
29. egész ség biz to sí tás

 VII. Pénz ügy 30. fi ze té si, ér ték pa pír klí ring- és
   el szá mo lá si inf ra struk tú rák és
   rend sze rek
31. bank és hi tel in té ze ti biz ton ság

 VIII. Ipar 32. ve gyi anya gok elõ ál lí tá sa, tá ro lá sa
   és fel dol go zá sa
33. ve szé lyes anya gok szál lí tá sa,
34. ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se és
   tá ro lá sa,
35. nuk le á ris anya gok elõ ál lí tá sa,
   tá ro lá sa, fel dol go zá sa
36. nuk le á ris ku ta tó be ren de zé sek
37. ha di ipa ri ter me lés
38. ol tó anyag és gyógy szer gyár tás

 IX. Jog rend –
Kor mány zat

39. kor mány za ti lé te sít mé nyek,
   esz kö zök
40. köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok
41. igaz ság szol gál ta tás,

 X. Köz biz ton -
ság – Vé de lem

42. hon vé del mi lé te sít mé nyek,
   esz kö zök, há ló za tok
43. rend vé del mi szer vek inf ra struk tú rái

3.4. Kri ti kus Inf ra struk tú ra Vé de lem mel kap cso la tos
fogalmak

– kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem a kor mány, az inf ra -
struk tú ra tu laj do no sok és üze mel te tõk ál tal al kal ma zott
prog ra mok, te vé keny sé gek összes sé ge, ame lyek a kri ti kus
inf ra struk tú ra rend sze rek mû kö dõ ké pes sé gé nek és az inf -
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ra struk tú ra ele mek biz ton sá gá nak ga ran tá lá sá ra, koc ká za -
tok csök ken té sé re irá nyu ló in for ma ti kai, fi zi kai, sze mé lyi
és el já rá si jel le gû elem zé si, tervezési, végrehajtási és
ellenõrzési védelmi-intézkedéseket foglalja magában.

– se bez he tõ ség a kri ti kus inf ra struk tú ra ter ve zé sé nek,
lét re ho zá sá nak vagy mû köd te té sé nek egyik ele mét jel lem -
zõ sa já tos ság, amely le he tõ vé te szi az inf ra struk tú ra mû kö -
dé sé nek va la mely (kül sõ vagy bel sõ) ve szély ál ta li meg za -
va rá sá nak, ma ni pu lá lá sá nak vagy meg sem mi sí té sé nek le -
he tõ sé gét, és ma gá ban fog lal ja az egyéb típusú
infrastruktúrákkal fennálló szoros kapcsolatokat is.

– ve szély min den olyan jel, kö rül mény vagy ese mény,
amely po ten ci á li san meg za var hat ja, meg bé nít hat ja vagy
meg sem mi sít he ti a kri ti kus inf ra struk tú rát, il let ve annak
bármely elemét.

– koc ká zat be azo no sí tott ve szély, vesz te ség, kár vagy
sé rü lés le he tõ sé ge, te kin tet tel a tu laj do nos, vagy üze mel te -
tõ ál tal az esz köz nek tu laj do ní tott ér ték re és az esz köz
meg sem mi sü lé se vagy meg vál to zá sa ál tal oko zott ha tás ra,
va la mint an nak va ló szí nû sé ge, hogy egy adott veszély
konkrét sebezhetõségi pontra irányul.

– kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé vel kap cso la tos in -
for má ci ók a kri ti kus inf ra struk tú rák ra vo nat ko zó olyan
kü lön le ges ada tok és té nyek, ame lyek – nyil vá nos ság ra
ho za ta luk ese tén – fel hasz nál ha tók olyan ter vek hez és cse -
le ke de tek hez, ame lyek kri ti kus inf ra struk tú rák meg za va -
rá sá ra vagy ne ga tív kö vet kez mé nyek oko zá sá ra irá nyul -
nak.

3.5. A KI ve szé lyez te tõ té nye zõk köre

A kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé nek sza bá lyo zá sá hoz
tisz táz ni kell, hogy mi lyen ve szé lyez te tõ té nye zõk el len
szük sé ges a kri ti kus inf ra struk tú rát, il let ve az inf ra struk tú -
ra kri ti kus ele me i nek vé del mét ter vez ni és biz to sí ta ni. A
ve szé lyek át te kin té se se gít sé get nyújt a se bez he tõ ség
elem zé sé ben, to váb bi elem zé sek és a vé de lem ter ve zé sé -
hez szük sé ges pri o ri tá sok fel ál lí tá sá ban.

Noha a kö vet kez mény ke ze lé si in téz ke dé sek a leg több
za var ese tén azo no sak vagy ha son ló ak, a vé de ke zé si in téz -
ke dé sek a ve szély jel le gé tõl füg gõ en el té rõ ek le het nek.
Azon ve szé lyek, me lyek je len tõ sen csök ken te nék a nem -
zet biz ton ság, a köz biz ton ság, a köz rend fenn tar tá sá ra, az
alap ve tõ köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, va la mint a gaz da -
ság meg fe le lõ mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ra ren del ke zés re
álló ka pa ci tá so kat, jog el le nes tá ma dá so kat, ter mé sze ti és
tech no ló gi ai ere de tû ka taszt ró fá kat is ma guk ban fog lal -
hat nak.

Az NKIV vo nat ko zá sá ban, kü lö nö sen az aláb bi ve szé -
lye ket kü lön böz tet het jük meg (a fel so ro lás ter mé sze te sen
nem tel jes, a fel so rol ta kon kí vül egyéb ese mé nye ket és
ma ga tar tá so kat is figye lembe kell ven ni, amennyi ben azok 
az inf ra struk tú ra sú lyos za va rá hoz, ká ro so dá sá hoz,
megsemmisüléséhez vezethetnek):

– szán dé kos, il let ve ártó jel le gû cse lek mé nyek kel, te -
vé keny sé gek kel össze füg gõ veszélyek például:

= bûn cse lek mé nyek (pl. gyúj to ga tás, ron gá lás, lo -
pás, rab lás, sza bo tázs, szá mí tás tech ni kai rend szer
és ada tok el le ni bûn cse lek mény, köz ér de kû üzem
mû kö dé sé nek meg za va rá sa),

= gaz da sá gi, vagy po li ti kai in dí ték ból, kri ti kus in -
for ma ti kai rend sze rek és há ló za tok el len el kö ve -
tett vissza élé sek, il let ve cy ber tá ma dá sok (cy -
ber-ter ro riz mus, DDOS tá ma dá sok, tömeges
phising incidensek),

= ter ror cse lek mé nyek és an nak esz köz, il let ve já ru -
lé kos cse lek mé nyei (ki e mel ten pl. rob ba nó anyag -
gal, lõ fegy ver rel való vissza élés, CBRN
támadások),

= fegy ve res konf lik tu sok (pl. há bo rú, fegy ve res cso -
por tok tá ma dá sa, pol gár há bo rú).

– ter mé sze ti ere de tû ve szé lyek, me lyek az em be ri te vé -
keny ség tõl füg get le nül, klí ma vál to zás, a ter mé szet erõ i -
nek ha tá sá ra, ele mi csa pás ként fordulnak elõ, pél dá ul:

= ár víz, bel víz,
= föld ren gés, föld csu szam lás,
= er dõ tûz,
= szél sõ sé ges idõ já rá si vi szo nyok (szél vi har, fel hõ -

sza ka dás, hosszan tar tó aszály, rend kí vü li hi deg,
hõ ség, nagy ha va zá sok, hófúvások),

= ónos esõ, tar tós köd, in ten zív zúz ma ra kép zõ dés.
– ci vi li zá ci ós ere de tû, tech no ló gi ai ve szé lyek, me lyek az

em be ri te vé keny ség gel össze füg gés ben, hely te len em be ri be -
avat ko zás, mu lasz tás, fi gyel met len ség, vagy tech ni kai,
konst ruk ci ós hi bák ha tá sá ra kö vet kez nek be, pél dá ul:

= szá mí tó gé pes prog ra mo zá si hiba,
= ter ve zé si, konst ruk ci ós hiba,
= ûr ob jek tum be csa pó dá sa,
= köz úti, vas úti, vízi és légi köz le ke dé si bal eset,
= kör nye zet ká ro so dás, fel szí ni vi zek szennye zõ dé -

se, lég szennye zõ dés,
= ve szé lyes ipa ri lé te sít mé nyek ben, szén hid ro gén

ki ter me lé sé ben, ve szé lyes anyag tá ro lá sa és szál lí -
tá sa köz ben bekövetkezõ baleset,

= ipa ri lé te sít mé nyek ben be kö vet ke zõ mû sza -
ki-tech ni kai bal eset, zavar,

= nuk le á ris bal eset,
= tûz vész,
= jár vány.

A kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé nek eu ró pai prog -
ram já val össze füg gés ben Ma gyar or szág tá mo gat ta az
össz ve szély meg kö ze lí tést ter ro riz mus pri o ri tás sal, amely
ér tel mé ben az EPCIP min den faj ta ve széllyel szem be ni vé -
de lem re, azon ban ki e mel ten a ter ro riz mus ra kon cent rál.
Az NKIV vo nat ko zá sá ban is ja va solt en nek a meg kö ze lí -
tés nek az ér vé nye sí té se.

3.6. Alap el vek
A kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé re irá nyu ló nem ze ti

Prog ram és sza bá lyo zás ki dol go zá sa és vég re haj tá sa so rán
az aláb bi alapelvek érvényesülnek:

– szub szi di a ri tás – kri ti kus inf ra struk tú rák vé del me el -
sõ sor ban nem ze ti, il let ve üze mel te tõi ha tás kör be tar to zik.
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A tu laj do no sok és üze mel te tõk fe le lõs sé ge, hogy sa ját lé -
te sít mé nye ik vé del mét meg ter vez zék és arra vo nat ko zó an
dön té se ket hoz za nak. Kor mány za ti sze rep lõk a Prog ram
nem ze ti ko or di ná lá sá ból fa ka dó ága za ti és a szek to rok kö -
zöt ti elemzés, szabályozás és ellenõrzés vonatkozásában
rendelkeznek hatáskörrel.

– ki egé szí tõ jel leg – az NKIV több ága za tot át fo gó, új
tí pu sú biz ton sá gi szem lé le tet tük rö zõ rend szer, amely a
biz ton sá gi hi á nyos sá gok ki kü szö bö lé sé re fó ku szál va ki -
egé szí ti a fenn ál ló ága za ti biz ton sá gi in téz ke dé se ket, sza -
bá lyo zá si struk tú rá kat. Az NKIV cél ki tû zé sei ér tel mé ben
nem azo nos a fenn ál ló ve szély hely zet ke ze lés és be avat ko -
zás rend sze ré vel, de ahhoz kapcsolódva az érintett szervek 
számára új feladatokat telepít.

– ru gal mas ság – az NKIV ru gal mas, fo lya ma tos fe lül -
vizs gá la tot igény lõ prog ram, amely ben a fel ada tok ter ve -
zé se a min den ko ri vál to zá sok ra és ki hí vá sok ra tör té nõ re a -
gá lás és megfelelés érdekében történik.

– ará nyos ság – a vé de ke zé si stra té gi ák és in téz ke dé sek
ará nyo sak a min den ko ri ve széllyel. Mi vel nem le het va la -
mennyi inf ra struk tú rát va la mennyi ve széllyel szem ben
meg vé de ni, meg fe le lõ koc ká zat ke ze lé si tech ni kák al kal -
ma zá sá val a fi gye lem a ve szély nek leg in kább ki tett te rü le -
tek re irá nyul, figye lembe véve a ve szélyt, a re la tív lét fon -
tos sá got, a költ ség-ha szon arányt, a vé del mi szin tet és a
ren del ke zés re álló koc ká zat csök ken tõ stra té gi ák ha té -
kony sá gát. A vé de ke zé si in téz ke dé sek nem ke let kez tet het -
nek arány ta lan ad mi niszt ra tív ter he ket a sze rep lõk szá -
mára.

– fi nan szí ro zás – a vé de lem mel kap cso la tos in téz ke dé -
sek, fel ada tok fi nan szí ro zá sa a vé de lem ben köz re mû kö dõ
sze rep lõk fe le lõ sé gi és ér de kelt sé gi szint jé hez iga zo dik,
fi gye lem mel van a min den ko ri ve szé lyez te tett ség re, a
meg ál la pí tott koc ká za ti pri o ri tá sok ra, az el fo ga dott leg ki -
sebb koc ká zat szint jé re, ugyan ak kor arány ban áll a sze rep -
lõk pénz ügyi le he tõ sé ge i vel. A ha té ko nyabb fel adat el lát ás 
és költ sé gek meg té rü lé se ér de ké ben ál la mi szin ten ösz tö -
nöz ni kell az Uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ered mé -
nyes sé gét és a beruházások tekintetében új típusú partneri
együttmûködésen alapuló biztonsági PPP konstrukciók
kialakítását.

– tit kos ság – a kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé re vo -
nat ko zó in for má ci ók cse ré jé nek alap ja a bi za lom és a tit -
kos ság, mi vel a kri ti kus inf ra struk tu rá lis lé te sít mé nyek re
vo nat ko zó bi zo nyos in for má ci ók fel hasz nál ha tók e lé te sít -
mé nyek mû kö dé sé nek meg za va rá sá ra vagy más ne ga tív
kö vet kez mé nyek oko zá sá ra. A kri ti kus inf ra struk tú rák vé -
del mé re vo nat ko zó in for má ci ók kö zül a vé dett informá -
ciók kö ré nek ki je lö lé se, il let ve a mi nõ sí tés szint jé nek
meg ha tá ro zá sa és biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa jog sza bá lyi
ala pot igé nyel an nak ér de ké ben, hogy azokhoz csak ille té -
kes, és megfelelõ szintû nemzetbiztonsági ellenõrzésen
átesett személyek férhessenek hozzá.

– min den faj ta ve széllyel szem be ni vé de lem ter ro riz -
mus pri o ri tás sal – ru gal mas ve szély-meg kö ze lí tés, mely
egy aránt figye lembe ve szi a szán dé kos tá ma dá sok ból és a

ter mé sze ti ka taszt ró fák ból ere dõ ve szé lye ket is, azon ban
kö zép pont já ban a ter ro riz mus áll. Amennyi ben egy meg -
ha tá ro zott ága zat ban a le foly ta tott elem zé sek alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy a vé de ke zé si in téz ke dé sek bi zo nyos ve -
szé lyek vo nat ko zá sá ban meg fe le lõ szin tû ek, a részt ve võk
azon veszélyekre összpontosítanak, melyek tekintetében
még fennáll a sebezhetõség.

– ho ri zon tá lis és ága za ti meg kö ze lí tés – min den mi -
nisz ter a ha tás kö ré be tar to zó kri ti kus szek tor te kin te té ben
ön ál ló an fe lel az NKIV-ben fog lalt fel ada tai el lá tá sért, az
ága za ti fel ada tok vég re haj tá sá nak ko or di ná ci ó já ért.
Amennyi ben a mi nisz ter a ha tás kö ré be tar to zó szek tor,
vagy an nak kri ti kus ele mei te kin te té ben tu laj do no si, üze -
mel te tõi jog kör rel ren del ke zik, el lát ja az NKIV-bõl a tu -
laj do no sok ra, üze mel te tõk re há ru ló fel ada to kat.

A több szek tort érin tõ, va la mint a szek to rok kö zöt ti
NKIV-bõl fa ka dó fel ada tok ter ve zé sé vel (kü lö nö sen a köl -
csö nös füg gé sek elem zé sé vel), il let ve a vég re haj tás szer -
ve zé sé vel kap cso la tos ko or di ná ci ót, va la mint az Eu ró pai
Unió irá nyá ban a nem ze ti kap cso la ti pont sze re pé bõl fa ka -
dó fel ada to kat jog sza bály ban kijelölt koordináló szerv,
testület vagy személy végzi.

– sze rep lõk kö zöt ti együtt mû kö dés – va la mennyi sze -
rep lõ (ál la mi sze rep lõk, ága za ti/üz le ti szö vet sé gek, szab -
vány ügyi szer vek, tu laj do no sok, üze mel te tõk) részt vesz a
kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé ben. Meg ha tá ro zott fel -
ada ta i val és fe le lõs sé gé vel össz hang ban va la mennyi sze -
rep lõ nek együtt kell mû köd nie, és hoz zá kell járulnia az
NKIV kidolgozásához és végrehajtásához.

– Eu ró pai Unió, NATO és más nem zet kö zi szer ve ze ti
tag ság ból, szer zõ dés bõl fa ka dó fel ada tok – az NKIV ter -
ve zé se, vég re haj tá sa és fo lya ma tos fe lül vizs gá la ta so rán
fi gye lem mel kell len ni a nem zet kö zi meg ál la po dá sok ban
fog lal tak ra, a nem zet kö zi szer ve ze tek, kü lö nö sen a NATO 
ezi rá nyú te vé keny sé gé re és ered mé nye i re, va la mint ki e -
mel ten az Eu ró pai Unió kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé -
vel kap cso la tos prog ram já ban (EPCIP) fog lal tak ra. Biz to -
sí ta ni kell az EPCIP ma ra dék ta lan és ha té kony vég re haj tá -
sát és a kri ti kus inf ra struk tú rák védelmével kapcsolatos
nemzetközi szerzõdésekbõl és megállapodásokból fakadó
kötelezettségek teljesítését.

4. Az NKIV kö zös ke re te – fel ada tok és fe le lõ si kör

A kö zös NKIV-et sza bá lyo zó jog sza bály és prog ram
olyan ho ri zon tá lis in téz ke dé se ket tar tal maz, me lyek meg -
ha tá roz zák a KIV-vel fog lal ko zó va la mennyi sze rep lõ ha -
tás kö rét és fe le lõs sé gét, tar tal maz za a fo gal mak és a kri ti -
kus inf ra struk tú rák ága za ta i nak kö zös lis tá ját, a kri ti kus -
nak mi nõ sü lõ inf ra struk tú rák ki je lö lé sé re vo nat ko zó el já -
rá si sza bá lyo kat és az elem zé sek kel kap cso la tos KIV-i fel -
ada tok vég re haj tá sá nak me net rend jét. A ha té kony vé de -
lem meg kí ván ja a va la mennyi sze rep lõ kö zöt ti kom mu ni -
ká ci ót, és együtt mû kö dést nem ze ti, va la mint nem zet kö zi
szin ten egy aránt (vé del mi PPP).

Az NKIV ter ve zé se so rán szük sé ges az ál la mi és a tu laj -
do no si fel ada tok vi lá gos szét vá lasz tá sa. A kri ti kus inf ra -
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struk tú rák biz ton sá ga min den érin tett szá má ra ér té ket kép -
vi sel, ezért kö zös fel ada tuk a meg fe le lõ szin tû vé de lem
meg te rem té se. A vé de lem biz to sí tá sá ért elsõ he lyen az inf -
ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk fe le lõ sök. Az ál lam
fel ada ta a vi lá gos sza bá lyo zá si hát tér meg te rem té se, elv árt 
biz ton sá gi kö ve tel mény szint és el fo gad ha tó koc ká zat mér -
té ké nek meg ha tá ro zá sa, az inf ra struk tú ra tu laj do no sok,
üze mel te tõk fel adat el lát ásá nak elõ se gí té se re le váns in for -
má ci ók át adá sá val, biz ton sá gi kri té ri u mok meg ha tá ro zá -
sá val, és a biz ton sá got ösz tön zõ part ne ri együtt mû kö dés
meg te rem té sé vel, fi nan szí ro zá si for rá sok, tá mo ga tá sok el -
ér he tõ vé té te lé vel.

A vé de lem ter ve zé sé hez és meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló -
dó fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti ke re te az ál lam mû kö -
dõ in téz mé nyi struk tú rá já ban, il let ve az együtt mû kö dést
se gí tõ kon zul tá ci ós fó ru mok in téz mé nye in ke resz tül va ló -
sít ha tó meg. A költ ség ta ka ré kos ság ér tel mé ben je lent ke zõ
el vá rás nak meg fele lõen a min den ko ri ál la mi szer ve zet -
rend szer ké pez he ti az NKIV ál la mi sze rep vál la lá sá nak in -
téz mé nyi hát te rét. A fel ada tok nak a meg lé võ ál la mi struk -
tú rá ra tör té nõ rá ve tí té se azon ban nem ve zet het a ha té kony -
ság gal és az NKIV alap el ve i vel el len té tes ered mény re.

Az NKIV szek to ro kon át íve lõ, át fo gó rend szer, amely -
ben ér vé nye sül nek az ága za ti sa já tos sá gok. Az NKIV ve -
szély fel fo gá sa össz ve szély meg kö ze lí tés ter ro riz mus pri -
o ri tás sal, en nek az elv nek a szer ve ze ti struk tú rá hoz tör té nõ 
illeszkedés során is érvényesülni kell.

A ha té kony ság meg kö ve te li az egy csa tor nás ko or di ná -
ci ós és dön tés ho za ta li me cha niz mus ki ala kí tá sát, amely al -
kal mas az ága za ti pre ven tív in téz ke dé sek be csa tor ná zá sá -
ra, irá nyí tá sá ra, összhangjának biztosítására.

Az op ti má lis meg ol dás ér de ké ben el en ged he tet len a
jog sza bá lyi hát tér és in téz mé nyi struk tú ra át te kin té se a
pár hu za mos sá gok és ha tás kö ri össze üt kö zé sek kivédése
érdekében.

Az NKIV-ben érin tett sze rep lõk szá má ra azo nos fel té te -
lek mel lett el ér he tõ vé kell ten ni az in for má ció és ta pasz ta -
lat cse ré ben, a kép zé si prog ra mok ban és fi gye lem fel kel tés
el já rá sa i ban, va la mint az ága za ti, re gi o ná lis és nem zet kö zi 
gya kor la tok ban tör té nõ rész vé telt, to váb bá a ku ta tás-fej -
lesz tés ered mé nye i bõl való ré sze sü lést.

4.1. Kor mány fel ada tai
A Kor mány az NKIV ke ret jog sza bály és prog ram elõ -

ké szí té sé vel és el fo ga dá sá val meg ha tá roz za a te vé keny ség 
irá nya it. A Kor mány fel ada ta a nem ze ti ko or di ná tor és fel -
ada ta i nak meg ha tá ro zá sa, a kri ti kus ága za tok és az ága za ti
ko or di ná ló mi nisz té ri u mok ki je lö lé se, ja vas lat té tel az eu -
ró pai szin ten kri ti kus inf ra struk tú ra ele mek ki je lö lé sé re.

A Kor mány jó vá hagy ja az ága za ti mi nisz ter ál tal, a biz -
ton sá gi elem zé sek ered mé nyei alap ján ja va solt ága za ti
biz ton sá gi in téz ke dé se ket, ame lyek meg ha tá roz zák az
ága zat biz ton sá gi cél ki tû zé se it és biz ton ság po li ti ká ját. A
Kor mány el ren de li a koc ká zat elem zés egy sé ges mód sze -
ré nek, az ága za ti fe nye ge tett ség elem zé sek le foly ta tá sá hoz 
szük sé ges for ga tó köny vek és a vé del mi in téz ke dé se ket

tar tal ma zó biz ton sá gi ter vek mi ni mum kö ve tel mé nye i nek
ki ala kí tá sát. A Kor mány fel ada tai közé tar to zik a bizton -
sági fej lesz té sek irá nyá nak és a pri o ri tá sok ki je lö lé se.

4.2. NKIV ko or di ná ló szerv fel ada tai

A ha té kony ság és ko he ren cia meg kö ve te li, hogy egyet -
len ko or di ná ló szerv ke rül jön jog sza bály ban ki je lö lés re. A 
ko or di ná ló szerv fel ada ta it el lát hat ja az Or szág gyû lés
vagy a Kor mány ál tal ki je lölt köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szerv (le he tõ ség sze rint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, mi nisz -
té ri um, kor mány hi va tal, vagy kor mány bi zott ság) ve ze tõ -
je, il let ve ki je lölt kor mány biz tos. A ko or di ná ló szerv fel -
ada ta az NKIV vég re haj tá sát se gí tõ együtt mû kö dés,
irányítás és koordináció formáinak erõsítése. Ennek
keretében feladatai közé tartozik:

– az NKIV és az EPCIP ál ta lá nos vég re haj tá sá nak
 koordinálása, el len õr zé se és fel ügye le te, az NKIV és az
EPCIP össz hang já nak biztosítása;

– a kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé re vo nat ko zó nem -
ze ti prog ram ki dol go zá sa, ága za ti prog ra mok ki dol go zá sá -
nak koordinálása;

– a nem ze ti és az eu ró pai szin ten kri ti kus inf ra struk tú -
rák ki je lö lé sé re vo nat ko zó el já rá sá ban tör té nõ rész vé tel és
javaslattételi jog,

– több ága za tot érin tõ ho ri zon tá lis kér dé sek és az ága -
za tok kö zöt ti in ter de pen den ci ák azo no sí tá sá val és elem zé -
sé vel, pri o ri tá sok ki je lö lé sé vel kap cso la tos te vé keny sé gek 
kez de mé nye zé se, tá mo ga tá sa, koordinálása, alapelvek,
kritériumok fejlesztése;

– biz ton sá gi in téz ke dé si ter vek ki dol go zá sá nak fel -
ügye le te;

– nem ze ti KIV kon zul tá ci ós fó rum mû köd te té sé vel
elõ moz dít ja a leg fon to sabb gya kor la tok, leg cél ra ve ze tõbb
el já rá sok és az információk cseréjét;

– nem ze ti KIV kor mány za ti kon zul tá ci ós fó rum ve ze -
té sé vel biz to sít ja a vé de lem mel kap cso la tos ter ve zés hez
szük sé ges in for má ci ók ren del ke zés re ál lá sát (hon vé del mi, 
pol gá ri vé del mi, ka taszt ró fa vé del mi és rend vé del mi, nem -
zet biz ton sá gi ter ve zé si in for má ci ók be csa tor ná zá sa ré -
vén);

– nem ze ti szin ten ve szé lyez te tett sé gi, ér té ke lé si és ve -
szély jel zé si in for má ci ó kat nyújt az érin tet tek ré szé re, mû -
köd te ti a KIV-hez kap cso ló dó nem ze ti ri asz tá si és in for -
má ci ós plat for mot és az il lesz ke dõ ügye le ti rend szert; va -
la mint kap cso la tot tart a kri ti kus inf ra struk tú rák eu ró pai fi -
gyel mez te tõ és in for má ci ós há ló za tá val (CIWIN);

– elõ moz dít ja a kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé vel
kap cso la tos tu da tos sá got és kép zé si rend sze rek fejlesz -
tését;

– nem ze ti szin tû gya kor la to kat ter vez és szer vez;

– el lát ja a kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem mel össze füg -
gõ kap cso lat tar tó pont fel ada ta it az Eu ró pai Bi zott ság, más 
tag ál la mok, va la mint az ága za ti ko or di ná ló szer ve ken ke -
resz tül a kri ti kus inf ra struk tú rák tu laj do no sai és üzemel -
tetõi felé;
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– az EU dön tés ho za ta lá ban való rész vé tel és az ez zel
kap cso la tos kor mány za ti ko or di ná ció sza bá lya i nak meg -
fele lõen – el lát ja a kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem mel kap -
cso la tos kér dé sek kor mány za ti ko or di ná ci ó ját az EU dön -
tés ho za tal ban való ma gyar rész vé tel so rán, biz to sít ja a
nem ze ti kép vi se le tet EPCIP kap cso la ti pon tok cso port já -
ban, va la mint vég zi a NATO kom pe tens tes tü le tei ál tal tár -
gyalt, kri ti kus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos
kérdések kormányzati koordinációját.

4.3. Köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel ada tai
A kor mány za ti sze rep lõk együtt mû köd nek a vál la la tok -

kal a nem ze ti kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé nek biz to sí -
tá sá ban, in for má ci ók kal se gí tik a tu laj do no so kat, üze mel -
te tõ ket az el en ged he tet len biz ton sá gi be ru há zá so kat érin tõ 
ter ve zés nél és dön té sek ben, va la mint biz to sít ják a vé del mi 
fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges jogi, in téz mé nyi
hátteret, elõsegítik a szakmai és pénzügyi feltételek
kialakítását.

A nem ze ti ke ret jog sza bá lyon és prog ra mon ala pul va a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek feladata:

– ága zat spe ci fi kus KIV prog ra mok ki dol go zá sa és
vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa, ága za ti kri ti kus inf ra struk -
tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk vé de lem mel kap cso la tos
feladatai végrehajtásának ellenõrzése;

– együtt mû kö dés az ága za ti inf ra struk tú ra tu laj do no -
sok kal, üze mel te tõk kel, ve szély és se bez he tõ sé gek te kin -
te té ben in for má ci ót szol gál ta tó ál la mi szer vek kel az ága -
za ti prog ra mok ki dol go zá sa és vég re haj tá sa során, ágazati
elemzések lefolytatása so rán;

– ága za ti kri té ri um és fo ga lom rend szer, koc ká zat ke ze -
lé si és elem zé si prog ra mok, pro jek tek, mód sze rek, el já rá -
sok kidolgozása;

– ága za ti koc ká zat elem zé sek le foly ta tá sa;
– kor mány za ti és ma gán szfé ra kö zöt ti együtt mû kö dés

elõ moz dí tá sa ága za ton be lü li biz ton sá gi vo nat ko zá sú in -
for má ció és ta pasz ta la tok cse ré jét biztosító konzultáción
keresztül;

– vé de lem ben érin tett sze rep lõk kel tör té nõ együtt mû -
kö dé si ké pes sé gek fejlesztése;

– jogi sza bá lyo zás ki ala kí tá sá ban és vég re haj tá sá ban
részvétel;

– ja vas lat té tel a ha tás kö ré be tar to zó inf ra struk tú ra
 európai szin tû kri ti kus inf ra struk tú rá nak nyil vá ní tá sá val
kapcsolatban;

– ki je lö li a ha tás kö ré be tar to zó inf ra struk tú rát üze mel -
te tõ kri ti kus szol gál ta tó kat és kri ti kus ele me ket más érin -
tett mi nisz ter és a nem ze ti KIV kor mány za ti kon zul tá ci ós
fó rum véleményének kikérését köve tõen;

– elem zé sek ered mé nye in ala pu ló ja vas lat té tel a Kor -
mány felé az érin tett inf ra struk tú rák vo nat ko zá sá ban in do -
kolt biz ton sá gi intézkedések megtételére;

– üze mel te tõi biz ton sá gi terv ki je lölt ha tó ság ál tal tör -
té nõ jó vá ha gyá sa;

– ha tás kö ré ben rész vé tel a vé del mi in téz ke dé sek pri o -
ri tá si dön té sé nek elõkészítésében;

– rész vé tel a ha tás kö rét érin tõ nem ze ti és nem zet kö zi
gya kor la tok le bo nyo lí tá sá ban, ága zat spe ci fi kus gya kor la -
tok tervezése és szervezése;

– hoz zá já ru lás az NKIV és az EPCIP ága zat spe ci fi kus
meg kö ze lí té se i hez a szak ér tõi cso por tok ban és a nem ze ti
kap cso lat tar tó pon tok cso port já ban való részvételen
keresztül.

4.4. Kri ti kus inf ra struk tú rák tu laj do no sa i nak, üze mel -
te tõ i nek feladatai

Az inf ra struk tú rák dön tõ több sé ge nap ja ink ban már ha -
zai, il let ve kül föl di ma gán vál la la tok tu laj do ná ban, üze -
mel te té sé ben van. Az NKIV si ke re a sze rep lõk együtt mû -
kö dé sén ala pul, eb ben ki emelt fon tos ság gal bír nak az inf -
ra struk tú ra tu laj do no sai és üze mel te tõi, az inf ra struk tú rák
vé del mé ért való el sõd le ges fe le lõs ség a tu laj do no so kat,
üze mel te tõ ket ter he li. Az elem zé sek so rán, il let ve a meg -
fe le lõ vé del mi stra té gia al kal ma zá sá ban a kor mány zat
együtt mû kö dik az inf ra struk tú ra tu laj do no sok kal és üze -
mel te tõk kel a le het sé ges koc ká za tok csök ken té se ér de ké -
ben (vé del mi PPP). A vál la la tok vissza jel zést és tá mo ga -
tást kap nak az eset le ges ve szé lyek kel és a leg jobb gya kor -
la tok fej lesz té sé vel kap cso lat ban, to váb bá köz re mû köd -
nek az in ter de pen den ci ák és se bez he tõ pon tok ér té ke lé sé -
ben. En nek meg fele lõen a kri ti kus inf ra struk tú rák tu laj do -
no sa i nak és üze mel te tõ i nek fel ada ta:

– el kö te le zett az üzem biz ton ság és a fo gyasz tói bi za -
lom ér de ké ben a koc ká zat ke ze lé si el já rá sok és a bizton -
sági be ru há zá sok megvalósításában;

– át ér té ke li és ki iga zít ja ter ve zé si, vé del mi és be ru há -
zá si prog ram ja it a vál to zó koc ká za ti és új fe nye ge tett sé gi
kör nye zet kihívásainak meg fele lõen;

– fe le lõs az inf ra struk tú ra vé del mé nek megszervezé -
séért, az elv árt szin tû vé de lem biz to sí tá sá ért és finan -
szírozásáért;

– rész vé tel üze mel te tõk egy más kö zöt ti, va la mint a
kor mány zat tal tör té nõ együtt mû kö dés erõsítésében;

– rész vé tel és kez de mé nye zés ága za ti kri ti kus inf ra -
struk tú ra azo no sí tá si és vé del mi prog ra mok ban;

– rész vé tel ága za ti vagy alá ga za ti szin tû koc ká zat ke -
ze lé si és kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mi programokban;

– rész vé tel leg jobb gya kor la tok ki fej lesz té sé ben és in -
ter de pen den cia elemzésekben;

– ren del ke zé sé re álló ve szély, se bez he tõ sé gi és egyéb a 
ter ve zés szem pont já ból re le váns in for má ci ók meg osz tá sa
az érin tett állami szervekkel;

– meg fe le lõ szin tû nem zet biz ton sá gi ta nú sít vánnyal
ren del ke zõ biz ton sá gi össze kö tõ sze mé lyek ki je lö lé se,
amely fel ada ta a tu laj do nos, üze mel te tõ és ál la mi KIV ha -
tó sá gok kö zöt ti kap cso lat tar tás, a biz ton sá gi és vész hely -
ze ti in téz ke dé si tervek kidolgozásának és végrehajtásának
irányítása;

– üze mel te tõi biz ton sá gi terv ki dol go zá sa, vég re haj tá -
sa és ak tu a li zá lá sa;

– együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok ki ala kí tá sa a ve -
szély hely ze ti be avat ko zó szer vek kel.
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5. Az NKIV kö zös ke re te – vég re haj tás lé pé sei

A vé de ke zé si in téz ke dé sek csak annyi ra ha tá so sak,
amennyi re a lánc leg gyen gébb tag já nak vé de ke zé si in téz -
ke dé sei azok. Szük sé ges te hát egy meg fe le lõ vé del mi szint 
lét re ho zá sa a koc ká za tok el fo gad ha tó leg ki sebb mér té kû re 
csök ken té se ér de ké ben. Az NKIV cél ja, hogy a köz- és
ma gán szfé rá ban az inf ra struk tú rák vé del mé re ko he rens,
kö vet ke ze tes in téz ke dés cso ma got hoz zon lét re, amely nek
vég re haj tá sa nem ze ti prog ra mon, jog sza bá lyon az ál la mi
és ma gán szfé ra érin tett sze rep lõ i nek új tí pu sú vé del mi
együtt mû kö dé sén (vé del mi PPP) ala pul. Az NKIV tá masz -
ko dik az inf ra struk tú ra üze mel te tõk biz ton sá gi gya kor la tá -
ra és ta pasz ta la ta i ra, va la mint fi gye lem mel van a pi a ci vi -
szo nyok ra, struk tú rák ra és a ha tá lyos jog sza bá lyi elõ -
írásokra.

5.1. Az NKIV vég re haj tá sá nak lé pé sei
Az NKIV Prog ram lé pés rõl-lé pés re ha lad va tar tal maz za 

azo kat a fel ada to kat, ame lyek a kri ti kus ter mé kek, szol gál -
ta tá sok, el já rá sok és köl csö nös füg gõ sé ge ik be azo no sí tá -
sá ra, va lós ve szé lyek vizs gá la tá ra, koc ká za tok elem zé sé re
és a koc ká za tok ke ze lé se ér de ké ben szük sé ges ki egé szí tõ
vé del mi in téz ke dé sek fel mé ré sé re és vég re haj tá sá ra
irányulnak.

5.1.1. fo gal mak tisz tá zá sa, ke ret rend szer alap jai
Az érin tett ál la mi szer vek és ága za ti szak ér tõk, inf ra -

struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk, va la mint tu do má -
nyos mun ka tár sak be vo ná sá val a Zöld Könyv alap ján
szak mai vita le foly ta tá sa az NKIV Prog ram és jog sza bály -
ter ve zet leg fon to sabb ele me i rõl, ho ri zon tá lis de fi ní ci ók
meg al ko tá sa és el fo ga dá sa. Az elem zé sek kel pár hu za mo -
san át kell te kin te ni, szük ség ese tén fe lül kell vizs gál ni a
ha tá lyos jog anya got, an nak ér de ké ben, hogy a vé del mi in -
téz ke dé sek ter ve zé sé hez, vég re haj tá sá hoz el en ged he tet len 
jogi ke ret ki ala kí tá sa ne ered mé nyez zen pár hu za mos sza -
bá lyo zást, ha tás kö ri összeütközést.

5.1.2. szek tor elem zés, ága za ti fo gal mak, kri té ri u mok

Eb ben a fá zis ban a tár sa da lom, gaz da ság és kor mány zat
alap ve tõ szük ség le te it ki elé gí tõ tár sa dal mi funk ci ók el lá -
tá sá hoz nél kü löz he tet len inf ra struk tú rák be azo no sí tá sá ra
ke rül sor. En nek ke re té ben a kri ti kus szek to rok, és a szek -
to rok lé nye gét al ko tó ter mé kek, szol gál ta tá sok kö ré nek
fel tér ké pe zé se; a szek to ro kon be lü li lé nye gi fo lya ma tok,
szek to ron be lü li kap cso ló dá si pon tok fel de rí té se; re le váns
ága za ti jogi sza bá lyo zás át te kin té se; ága za ti kri ti kus inf ra -
struk tú ra de fi ní ci ók és kri té ri u mok meg al ko tá sa a fel adat.
A szek tor elem zés ered mé nyei alap ján ke rül het sor a ki vá -
lasz tott inf ra struk tú ra ele mek, il let ve szek to rok te kin te té -
ben a köl csö nös füg gõ sé gek vizs gá la tá ra, il let ve a koc ká -
zat elemzési munkákra.

5.1.3. köl csö nös füg gõ sé gek – in ter de pen den cia elem -
zés

A szek to ro kon be lül vég re haj tott kri ti kus kap cso la ti fo -
lya ma tok, pon tok fel tá rá sát köve tõen vagy mel lett ele mez -

ni kell a szek to rok kö zöt ti össze füg gé sek, kri ti kus kap cso -
ló dá si pon tok rend sze rét.

5.1.4. koc ká zat, ve szély, és se bez he tõ ség elem zés
Az inf ra struk tú ra ele mek mû kö dõ ké pes sé gét be fo lyá so -

ló koc ká za tok csök ken té sé re irá nyu ló vé del mi in téz ke dé -
sek meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en el kell vé gez ni az inf ra -
struk tú rák ve szély, se bez he tõ ség és koc ká zat elem zé sét.

Ve szély elem zés so rán a kri ti kus pon tok vo nat ko zá sá -
ban a po ten ci á lis ve szély for rá sok, az érin tett inf ra struk tú -
rák, és ele me i nek, va la mint kör nye ze tük jel lem zõ i nek és
ezek köl csön ha tá sá nak be azo no sí tá sá ra ke rül sor. Ha tás -
elem zés ke re té ben a ve szé lyek be kö vet ke zé sé nek inf ra -
struk tú rá ra gya ko rolt mér he tõ ha tá sa it kell fel be csül ni.

A ve szély elem zést köve tõen ele mez ni és ér té kel ni kell a 
kri ti kus rend sze rek és ele mek po ten ci á lis, és va lós ve szély
vo nat ko zá sá ban a be ha tás tól való sé rü lé keny sé gét, el len -
ál ló ké pes sé gét, a je len leg al kal ma zott biz ton sá gi in téz ke -
dé sek al kal mas sá gát. Se bez he tõ ség elem zés leg ha té ko -
nyab ban kü lön fé le ve szély hely ze ti for ga tó köny vek, gya -
kor la tok al kal ma zá sá val ki vi te lez he tõ.

Az in ter de pe den cia, ve szély, ha tás és se bez he tõ ség
elem zés ered mé nye in ala pul va kell el vé gez ni az inf ra -
struk tú rák koc ká zat elem zé sét: a ve szély be kö vet ke zé sé -
nek va ló szí nû sé ge és a le het sé ges ha tá sá nak, il let ve a se -
bez he tõ ség függ vé nyé ben meg ha tá ro zás ra ke rül nek a
szek to rok, kri ti kus pont jai, il let ve a szek to rok kap cso ló dá -
si pont jai te kin te té ben je lent ke zõ kockázatok.

5.1.5. vé del mi in téz ke dé sek
A ve szélyt je len tõ ese mé nyek koc ká za ti tér ké pé nek ki -

dol go zá sa ré vén be a zo nít ha tó ak lesz nek az igé nyelt vé del -
mi in téz ke dé sek. Meg kell ha tá roz ni az el fo gad ha tó koc -
ká zat szint jét. A ma gas koc ká za ti fak to rú, de ala csony vé -
del mi ké pes sé gek kel ren del ke zõ kap cso ló dá si pon tok ese -
té ben to váb bi ki egé szí tõ biz ton sá gi in téz ke dé sek meg ho -
za ta lá ról dönt het a jog al ko tó szerv.

A vé del mi in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá nál figye lembe
kell ven ni a kor mány zat ál tal és EU szin ten meg ál la pí tott
pri o ri tá so kat.

Az in téz ke dé sek kel szem be ni kö ve tel mény a ha té kony -
ság, an nak ér de ké ben, hogy a se bez he tõ ség csök ken té se és 
a koc ká za tok fel ügye le te op ti má lis le gyen.

El len in téz ke dé sek közé tar to zik a kri ti kus nak ki je lölt
inf ra struk tú ra ese té ben biz ton sá gi össze kö tõ sze mély ki je -
lö lé sé nek, üze mel te tõi biz ton sá gi terv ki dol go zá sá nak,
vég re haj tá sá nak elõ írása. Az üze mel te tõi biz ton sá gi terv
tar tal maz ná az üze mel te tõ ál tal fel ügyelt, mû köd te tett inf -
ra struk tú ra kri ti kus ele me it és az azok vé del mé re vo nat ko -
zó biz ton sá gi meg ol dá so kat. A terv ma gá ban fog lal ja az
ál lan dó biz ton sá gi in téz ke dé se ket (pl. fel de rí té si, hoz zá fé -
rés-el len õr zé si, vé del mi, meg elõ zé si esz kö zök, szer ve zé si, 
ri asz tá si in téz ke dé sek, el len õr zé si, fel ügye le ti fel ada tok,
in for má ci ós rend sze rek biz ton sá ga), va la mint a kü lön bö zõ 
koc ká za ti és ve szély szin tek nek meg fele lõen fo ga na to sí -
tan dó in téz ke dé sek rend sze rét, amely hoz zá iga zít ha tó a
nem ze ti, ága za ti ri asz tá si rendszerhez, fokozatokhoz.
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5.1.6. vég re haj tás el len õr zé se és ér té ke lés
Az NKIV vég re haj tá sá nak ér té ke lé sé hez és el len õr zé sé -

hez több szin tû el já rás ra van szük ség, mely ben va la mennyi 
érin tett szereplõ részt vesz.

Az ága za tok te kin te té ben meg ál la pí tott mi ni má lis vé de -
ke zé si in téz ke dé sek inf ra struk tú ra tu laj do no sok és üze -
mel te tõk ál tal tör té nõ vég re haj tá sát a kor mány zat feladata
biztosítani és ellenõrizni.

Az NKIV nem ze ti ko or di ná to ra el len õr zi az ága za ti in -
téz ke dé sek kor mány za ti össz hang ját, biz to sít ja az NKIV
és az ága zat spe ci fi kus KIV-prog ra mok EP CIP-pel való
össz hang ját azok hatékony végrehajtása érdekében.

Az ága za ti ko or di ná ló mi nisz té ri u mok és ága za ti ha tó -
sá gok el len õr zik sa ját ága za tuk vo nat ko zá sá ban az elõ írt
in téz ke dé sek inf ra struk tú ra üze mel te tõk ál tal tör té nõ vég -
re haj tá sát, a vég re haj tás ról éven te be szá mol nak az NKIV
nem ze ti ko or di ná to rá nak. Az inf ra struk tú ra üze mel te tõk, a 
ki je lölt biz ton sá gért fe le lõs sze mé lyen ke resz tül tá jé koz ta -
tá si kö te le zett ség gel tar toz nak az ága za ti el len õr zõ szer -
vek irá nyá ban.

Az NKIV vég re haj tá sa di na mi kus, fo lya ma tos fej lesz -
tést igé nyel, a ta pasz ta la tok tük ré ben és a vál to zó kö rül mé -
nyek hez tör té nõ iga zo dás ér de ké ben. Az el len õr zés le he -
tõ sé get biz to sít a Prog ram vég re haj tá sá ban fel me rü lõ hi á -
nyos sá gok meg szün te té sét szol gá ló kor rek ci ók elvég -
zésére.

5.2. NKIV vég re haj tá sát ki egé szí tõ in téz ke dé sek
5.2.1. nem ze ti KIV kon zul tá ci ós fó rum
A vé del mi prog ram si ke re az érin tett sze rep lõk együtt -

mû kö dé sé tõl, va la mint rész vé te lük mér té ké tõl függ. Az
NKIV ér de ké ben a kor mány zat, az inf ra struk tú ra tu laj do -
no sok és üze mel te tõk part ne ri vi szonyt ala kí ta nak ki. A
kon zul tá ció meg könnyí ti a KIV-re vo nat ko zó vé le mé -
nyek, ta pasz ta la tok cse ré jét, a köl csö nös füg gõ sé gek kel
kap cso la tos, a ve szé lyek re, vá rat lan ese mé nyek re és a se -
bez he tõ ség re vo nat ko zó elem zés el vég zé sé hez szük sé ges
in for má ció át adást, valamint segítséget nyújthat a NKIV
idõszakos felülvizsgálata során a Program értékelésében.

Az együtt mû kö dés több szin ten és for má ban zaj lik.
Több ága zat ra ki ter je dõ kér dé sek ben, a nem ze ti prog ram
és a fo gal mak ki dol go zá sá ban, jog sza bály ter ve ze tek és in -
téz ke dés ter ve ze tek vé le mé nye zé sé ben, a prog ram vég re -
haj tá sát érin tõ kér dé sek ben az NKIV-et ko or di ná ló szerv
ál tal ve ze tett kon zul tá ci ós fó ru mon ke resz tül le he tõ sé gét
kell biz to sí ta ni az érin tett inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze -
mel te tõk, ér dek vé del mi szervezetek és tudományos
testületek javaslatainak, véleményének kifejtésére.

Ezen nem ze ti KIV fó rum el nö ke a nem ze ti ko or di ná tor,
tag jai közé tar toz nak az ága za ti ko or di ná ci ó ért fe le lõs mi -
nisz te rek, Kor mány ál tal meg ha tá ro zott szám ban ki je lölt
te rü le ti ön kor mány za ti ve ze tõk, il let ve kri ti kus inf ra struk -
tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk és tu do má nyos tes tü le tek
szak ér tõi. A fó rum aján lá so kat te het a KIV-et érin tõ jog -
sza bá lyi ter ve ze tek re, pro jekt pri o ri tá sok ra, il let ve fo lya -
ma tos tá jé koz ta tást kap az inf ra struk tú rák vo nat ko zá sá ban 
fenn ál ló fe nye ge tett sé gek rõl, a vé del mi ter vek elké -

szítésének fo lya ma tá ról és a vé del mi in téz ke dé sek al kal -
ma zá sá nak ál la po tá ról.

Mi vel a kri ti kus inf ra struk tú rá kat ma guk ban fog la ló kü -
lön bö zõ ága za tok el té rõ ek, az ága za ti sa já tos sá gok nak a
vé del mi ter ve zés, fo ga lom és kri té ri um al ko tás, va la mint
elem zés so rán tör té nõ ér vé nye sí té se ér de ké ben ága za ti
szin ten is biz to sí ta ni kell az inf ra struk tú ra tu laj do no sok -
kal, üze mel te tõk kel tör té nõ kon zul tá ci ót, en nek meg szer -
ve zé se az ága za ti ko or di ná ló mi nisz ter fel ada ta.

5.2.2. nem ze ti KIV kor mány za ti kon zul tá ci ós fórum
A ve szély hely ze ti ter ve zõ és be avat ko zó szer vek nek,

nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek nek meg ha tá ro zó sze re pük
van a Program végrehajtásában.

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak ki emel ke dõ sze re -
pük van a ve szély hely ze tek ki ala ku lá sá nak meg elõ zé se ér -
de ké ben az ak tu á lis in for má ci ók cél ba jut ta tá sá ban. A
nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek ren del kez nek az zal az in -
for má ci ós bá zis sal, a vár ha tó ese mé nyek elõ re jel zé sét
meg ala po zó in for má ció szer zõ, ér té ke lõ-elem zõ, a nem zet -
kö zi ko or di ná ci ót biz to sí tó ké pes ség gel és jog sza bá lyi hát -
tér rel, amely nél kü löz he tet len a ter ror cse lek mé nyek és az
azok hoz kap cso ló dó já ru lé kos bûn cse lek mé nyek el há rí tá -
sá hoz az NKIV min den szek to rá ban.

A ve szé lyek for rá sa i nak, ha tá sa i nak fel mé ré sé ben, a be -
kö vet ke zett ká rok el há rí tá sá ban és a kö vet kez mény ke ze -
lés ben je len tõs ta pasz ta lat tal ren del ke zõ rend vé del mi
szer vek nél ren del ke zés re álló tu dás és in for má ció fel hasz -
ná lá sa el en ged he tet len a koc ká zat csök ken tés re irá nyu ló
elem zé sek ter ve zé se, le foly ta tá sa és a vé del mi in téz ke dé -
sek meg ala po zá sa so rán.

A vé del mi in téz ke dé sek el le né re be kö vet ke zett ese mé -
nyek az ál la mi in téz mé nyek, ka taszt ró fa vé del mi, ren dé -
sze ti szer vek te vé keny sé ge ré vén és együtt mû kö dé sük kel
ke zel he tõk. Az inf ra struk tú ra sé rü lé se ese tén be kö vet ke zõ
ká rok csök ken té se, az üzem foly to nos ság mi e lõb bi vissza -
ál lí tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben szük sé ges a be avat ko zó
szervek tevékenységének, felkészültségének, képes -
ségeinek fejlesztése.

Az NKIV ve szély meg kö ze lí té se „össz ve szély ter ro riz -
mus el le ni pri o ri tás sal”. A je len le gi kor mány za ti együtt -
mû kö dé si-kon zul tá ci ós fó ru mok nem tük rö zik en nek az
elv nek a ma ra dék ta lan ér vé nye sí té sét, ezért szük ség van a
je len le gi, kü lön vá lasz tott ve szély-meg kö ze lí té sû fó ru mok
he lyett, vagy mel lett egy szé le sebb, a fen ti elvet tükrözõ
tevékenységi körû konzultációs fórum létrehozására.

A fent be mu ta tott in for má ci ók be csa tor ná zá sa ér de ké -
ben az NKIV ko or di ná tor ve ze té sé vel nem ze ti KIV kor -
mány za ti kon zul tá ci ós fó rum mû kö dik, amely feladat -
körében vé le ményt nyil vá nít az ága za ti kri ti kus inf ra struk -
tú ra tu laj do nos vagy üze mel te tõ és a kri ti kus inf ra struk tú ra 
ele mek ki je lö lé sé rõl, a koc ká zat elem zés, fe nye ge tett ség
for ga tó köny vek ki ala kí tá sá nak mód sze ré rõl, a biz ton sá gi
ter vek mi ni mum kö ve tel mé nye i rõl, az el vég zett koc ká zat -
elem zé sek ered mé nyé rõl, és az ága za ti mi nisz ter ál tal ja -
va solt ága za ti vé del mi in téz ke dé sek rõl. A kon zul tá ci ós fó -
rum tag jai a hon véd ele mért, a ren dé sze tért, a ka taszt ró fák
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el le ni vé de ke zé sért, nem zet biz ton sá gért és a gaz da sá gért
fe le lõs mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség ve zér ka ri fõ nö ke, az or szá gos rend -
õrfõkapitány, az or szá gos ka taszt ró fa vé del mi fõ igaz ga tó,
a nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói, valamint a
tárgyalt kérdések függvényében a tárgykörben érintett
minisztériumok, illetve az elnök által más meghívott
szervek képviselõi.

5.2.3. kö zös mód szer ta nok, gya kor la tok ki ala kí tá sa
A kon zul tá ci ós fó ru mok le he tõ sé get nyújt hat nak a kri ti -

kus inf ra struk tú rák tu laj do no sai, üze mel te tõi és a tu do má -
nyos élet kép vi se lõi szá má ra az irány mu ta tá sok és a leg -
jobb gya kor la tok ki dol go zá sá ban tör té nõ rész vé tel re.

A kon zul tá ci ós fó rum ke re té ben ja vas la tok szü let het nek 
a kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé vel kap cso la tos szab vá -
nyok ki dol go zá sá ra, a ku ta tá si te vé keny sé gek kö zöt ti pri o -
ri tá sok meg ál la pí tá sá ra, va la mint adott eset ben a jogi sza -
bá lyo zás és más sza bá lyok kal tör té nõ har mo ni zá ció kér dé -
se i ben.

Az ága za ti elem zé sek és köl csö nös füg gé sek ér té ke lé sé -
hez szük ség van kö zös mód sze rek ki dol go zá sá ra, ame lyek
irány mu ta tás ként szol gál hat nak az ága za ti sa já tos sá go kat
tük rö zõ elem zé si mód sze rek ki ala kí tá sá nál.

Cél sze rû kö zös mi ni mum sza bá lyok ki dol go zá sa az
ága za ti szin ten be ve zet he tõ inf ra struk tú ra vé del mi ter vek
tar tal mi ele me i re vo nat ko zó an és in do kolt tisz táz ni a vé -
del mi ter vek nek a ha tá lyos jog sza bá lyok, és az üze mel te -
tõi gya kor lat alap ján ké szí tett más ve szély hely ze ti, üz let -
foly to nos sá gi ter vek kel kap cso la tos vi szo nyát, egy út tal
egy sze rû sí te ni és át te kint he tõ vé ten ni ve szély hely ze ti ter -
ve zés rend sze rét.

A koc ká zat elem zés mód ját, a fe nye ge tett ség és se bez -
he tõ ség elem zés hez szük sé ges ve szély hely ze ti for ga tó -
köny vek ki dol go zá sá nak mód szer ta nát, va la mint a biz ton -
sá gi ter vek tar tal mi mi ni mum kö ve tel mé nye it in do kolt
kor mány za ti szin ten rög zí te ni (pl. irány mu ta tás ban, ha tá -
ro zat ban), a vég re haj tás el len õriz he tõ sé ge ér de ké ben.
Ezen in for má ci ók csak az érin tett inf ra struk tú ra tu laj do no -
sok, üze mel te tõk és a vég re haj tás ban érin tett ál la mi szer -
vek szá má ra len né nek hoz zá fér he tõk.

5.2.4. fi gye lem fel kel tés, kom mu ni ká ció, gya kor la tok
A kor mány za ti sze rep lõk, ve ze tõk és az inf ra struk tú ra

tu laj do no sok, üze mel te tõk irá nyá ban a kri ti kus inf ra struk -
tú ra vé de lem mel kap cso la tos te vé keny sé gek, pri o ri tá sok,
cé lok és ér de kek vo nat ko zá sá ban a fi gye lem fel kel tés, tu -
da to sí tás meg könnyí ti az érin tett fe lek együtt mû kö dé sét, a
vég re haj tás ha té ko nyab bá te he tõ.

Az in for má ci ók át adá sá val, ta pasz ta la tok és gya kor la -
tok cse ré jé vel el ér he tõ az inf ra struk tú ra tu laj do no sok és
üze mel te tõk biz ton ság tu da tos sá gá nak, vál la la ti szin tû biz -
ton sá gi irá nyí tá sá nak ha té kony ság nö ve lé se.

A fel ké szü lés és meg elõ zõ vé del mi in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá nak el len õr zé se, va la mint az üz let foly to nos ság és a
ha té kony ve szély hely ze ti be avat ko zás biz to sí tá sa ér de ké -
ben szük sé ges rend sze res gya kor la tok ki dol go zá sa és le -

foly ta tá sa az érin tett szervek és infrastruktúra üzemeltetõk
részvételével.

Az ága za ti szin tû kap cso ló dó fel ada to kat az adott ága -
zat ban a kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem ko or di ná ci ó já ért
fe le lõs köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv lát ja el az NKIV
 koordináló szerv vel szo ros együtt mû kö dés ben. Az ága za -
to kon át nyú ló fel ada tok végrehajtásáért az NKIV
koordináló szerv a felelõs.

5.2.5. tit kos ság
A kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mét cél zó te vé keny sé -

gek meg kí ván ják az in for má ció cse rét a köz re mû kö dõ
szer vek és vál la la tok kö zött. Az üze mel te tõk nek meg ha tá -
ro zott, sok szor ér zé keny ada tot kell to váb bí ta ni a ható -
ságok felé és vi szont, amely nek elõ fel té te le a kö vet ke ze tes 
és biztonságos információcsere, a megfelelõ adatvédelem.

A kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé vel kap cso la tos bi zo -
nyos in for má ci ók olyan jel le gû ek, hogy azok fel tá rá sa a
köz biz ton ság te kin te té ben alá ás ná a köz ér dek vé del mét.
Az üze mel te tõk ré szé rõl is jo go san je lent ke zik az el vá rás,
hogy in for má ci ó i kat bi zal ma san, pon to san és meg bíz ha tó -
an ke zel jék, az üz le ti jel le gû in for má ci ó kat is be le ért ve és
ezen ada tok vé det tek le gye nek a jogosulatlan hozzáférés,
sérülés, mó do sí tás vagy nyilvánosságra kerülés ellen.

Mi nõ sí te ni kell a kri ti kus inf ra struk tu rá lis esz kö zök re
vo nat ko zó olyan kü lön le ges ada to kat, ame lyek fel hasz nál -
ha tók kri ti kus inf ra struk tu rá lis lé te sít mé nyek kel szem ben
ne ga tív kö vet kez mé nyek oko zá sá ra irá nyu ló ter vek hez és
cse le ke de tek hez, to váb bá az e té nyek hez való hozzáférést
kizárólag szükség esetén lehet biztosítani.

A kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé re vo nat ko zó vé dett
in for má ci ók kö ré nek ki je lö lé se, il let ve a mi nõ sí tés szint jé -
nek meg ha tá ro zá sa és biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa jog sza -
bá lyi ala pot igé nyel. In do kolt, hogy a kri ti kus inf ra struk tú -
rák vé del mé vel kap cso la tos ada to kat, in for má ci ó kat ke ze -
lõ sze mé lyek meg fe le lõ szin tû nem zet biz ton sá gi ta nú sít -
vánnyal ren del kez ze nek.

Ja va solt a vé dett in for má ci ók közé so rol ni és ki zá ró lag
az érin tet tek szá má ra hoz zá fér he tõ vé ten ni a lét fon tos sá gú
inf ra struk tú ra tu laj do no sok, üze mel te tõk ki je lö lé sé re, az
inf ra struk tú rák kri ti kus nak azo no sí tott (biz ton sá gi terv ben 
sze rep lõ) ele me i re vo nat ko zó in for má ci ó kat, a koc ká zat -
elem zé si mód szer tan, fe nye ge tett ség for ga tó köny vek,
biztonsági tervek minimumkövetelményeire vonatkozó
elõ írásokat.

5.2.6. kri ti kus inf ra struk tú rák fi gyel mez te tõ informá -
ciós há ló za ta, ri asz tá si rendszere

Az inf ra struk tú ra üze mel te tõk szá má ra az NKIV-vel
kap cso la tos fel ada ta ik ha té ko nyabb el lá tá sá nak elõ se gí té -
se ér de ké ben le he tõ vé kell ten ni a leg jobb gya kor la tok, ta -
pasz ta la tok ra vo nat ko zó in for má ció cse rét. Az in for má ció -
cse re meg va ló sí tá sá nak for má ja le het a nem ze ti kon zul tá -
ci ós fó rum, il let ve egy erre a cél ra mû köd te tett in for ma ti -
kai adat bá zis, plat form. Mi vel ezen in for má ci ók bi zal mas
jel le gû ek le het nek, az in for ma ti kai plat form mal szem ben
kö ve tel mény ként tá maszt ha tó, hogy az in for má ci ók biz -
ton sá gos cse ré jé re alkalmas, önálló, zárt, a publikus
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informatikai infrastruktúrától független elektronikus
formában valósuljon meg.

An nak ér de ké ben, hogy a kri ti kus inf ra struk tú ra tu laj -
do no sok, üze mel te tõk, il let ve az érin tett ál la mi szer vek
szá má ra a vé de lem ter ve zé se és adott konk rét ve szély
fenn ál lá sa ese tén a vé del mi in téz ke dé sek fo ko zá sa, ké -
szült sé gi szint nek meg fe le lõ élet be lép te té se meg va ló sít -
ha tó le gyen, szük ség van az inf ra struk tú rá kat fe nye ge tõ
köz vet len ve szé lyek re vo nat ko zó in for má ci ók és a ri asz tá -
sok to váb bí tá sá ra. A köz vet len ve szé lyez te tés re vo nat ko -
zó in for má ci ók, ri asz tá sok érin tett sze mé lyek szá má ra tör -
té nõ gyors és biz ton sá gos to váb bí tá sa az NKIV-ben köz re -
mû kö dõ szer vek és vál la la tok há ló za tá hoz, rend sze ré hez
iga zo dó, az információk bizalmas kezelésére alkalmas,
fokozott védelmet élvezõ informatikai és hírközlési
rendszer mûködtetését követeli meg.

Az in for ma ti kai rend szer nek al kal mas nak kell len nie az
EU kri ti kus inf ra struk tú rák fi gyel mez te tõ és in for má ci ós
há ló za tá hoz (CIWIN) való kap cso ló dá sá hoz. A CI WIN-en 
ke resz tül egy aránt le he tõ ség nyí lik a Bi zott ság és más tag -
ál lam ta pasz ta la ta i nak, gya kor la tá nak ta nul má nyo zá sá ra,
va la mint az EU tag ál la ma i tól, il let ve szer ve i tõl ér ke zõ ri -
asz tá sok fo ga dá sá ra és to váb bí tá sá ra. Az Unió el gon do lá -
sá ra te kin tet tel meg fon to lást tár gya le het, hogy a nem ze ti
ta pasz ta lat cse ré re irá nyu ló in for ma ti kai bá zi sú fó rum és a
riasztások továbbítására szolgáló informatikai rendszer
kapcsoltan, vagy különállóan kerüljön kialakításra.

Az NKIV-nek nem fel ada ta új, kü lön ál ló ri asz tá si há ló -
zat lét re ho zá sa, azon ban szük sé ges ele mez ni, hogy a je len -
leg mû kö dõ ri asz tá si struk tú rák és in for ma ti kai rend sze rek 
ho gyan szol gál hat ják ki az NKIV-ben érin tett sze rep lõk
ér de ke it, fel ada ta it, vagy kü lön ál ló rend szer ki dol go zá sa
szük sé ges, amely egy aránt al kal mas az inf ra struk tú rák kal
kap cso la tos ta pasz ta la ti információk megosztására, illetve
a riasztások továbbítására.

A ha té kony fel adat el lát ás ér de ké ben in do kolt len ne a
NATO és az EU rend sze ré hez iga zo dó nem ze ti je len té si
rend szer és a sza bá lyok össze han go lá sá ra, a ké szült sé gi
szin tek és re a gá lá si ter vek har mo ni zá lá sá ra. Cél sze rû, ha a
NKIV ri asz tá si rend sze rért és in for má ci ós plat form üze -
mel te té sé ért fe le lõs szerv kor mány za ti szin ten nem ze ti és
nem zet kö zi kap cso lat tar tás ra alkalmas ügyeleti és
helyzetelemzõ központot mûködtet.

5.2.7. vé de lem fi nan szí ro zá sa, ku ta tá sok, pro jek tek

A kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé nek biz to sí tá sa, a vé -
de lem fi nan szí ro zá sa el sõ sor ban a (ál la mi vagy ma gán) tu -
laj do nos és az üze mel te tõ ér de ke és fe le lõs sé ge, hi szen
nagy mér ték ben hoz zá já rul a szol gál ta tás fo lya ma tos sá gá -
nak és mi nõ sé gé nek ga ran tá lá sán ke resz tül a fo gyasz tói
meg elé ge dett ség hez és a meg bíz ha tó vál la la ti kép ki ala kí -
tá sá hoz. Ezt fel is mer ve sok üze mel te tõ jog sza bá lyi elõ -
írások hi á nyá ban is ki ala kí tot ta sa ját biz ton sá gi el já rá sa it
és fo lya ma to san fej lesz ti rend sze rét. Az ál lam fel ada ta,
hogy az üze mel te tõ ket se gít se és ösz tö nöz ze ezen a te rü le -
ten, vi lá gos jog sza bá lyi háttér megteremtésével,

információk átadásával, támogatások és források
felhasználását ösztönzõ környezet kialakításával.

Az NKIV-nek a le het sé ges mi ni má lis szint re kell csök -
ken te nie min den olyan ne ga tív ha tást, ame lyet a meg nö ve -
ke dett biz ton sá gi be fek te té sek egy adott gaz da sá gi ága zat
ver seny ké pes sé gé re gya ko rol hat nak. A költ sé gek ará -
nyos sá gá nak ki szá mí tá sa so rán nem sza bad fi gyel men kí -
vül hagy ni a hosszú távú be fek te té sek szem pont já ból kri ti -
kus pi a ci sta bi li tás meg õr zé sé nek szük sé ges sé gét, sem pe -
dig azt, hogy a biz ton ság nagy be fo lyás sal van a rész vény -
pi a cok ala ku lá sá ra és a mak ro gaz da sá gi kör nye zet re.
Ugyan ak kor az inf ra struk tú ra biz ton sá gi kö ve tel mé nye i -
nek ér vé nye sül ni kell a hosszú távú inf ra struk tu rá lis be ru -
há zá sok te rén.

Egyes inf ra struk tú rák (pl. a vil la mos ener gia- és in for -
má ci ós há ló za tok ese té ben) gya kor la ti és pénz ügyi szem -
pont ból ir re á lis len ne el vár ni a tu laj do no sok tól és üze mel -
te tõk tõl, hogy va la mennyi esz kö zük nek azo nos vé del mi
szin tet biz to sít sa nak. A tu laj do no sok és üze mel te tõk az
érin tett ha tó sá gok kal együtt mû köd nek az inf ra struk tú rák
azon kri ti kus pont ja i nak (cso mó pont ja i nak) azo no sí tá sá -
ban, melyekre a biztonsági védekezési intézkedéseket
összpontosítani lehet.

Meg kell fo gal maz ni a fe nye ge tett ség azon szint jét,
amely ese tén a biz ton ság ga ran tá lá sa meg ha lad ja az üze -
mel te tõ ké pes sé ge it és el vár ha tó az inf ra struk tú ra vé del -
mé nek biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó köz vet len állami
segítségnyújtás, támogatás.

A po ten ci á lis koc ká za tok csök ken té sé hez szük sé ges
biz ton sá gi be ru há zá sok sok eset ben meg ha lad hat ják a vál -
la la tok ké pes sé ge it. Az elég sé ges biz ton sá gi szint ga ran tá -
lá sá hoz szük sé ges be ru há zá sok nem egy sze ri fi nan szí ro -
zást, vagy pár év alatt be fe jez he tõ prog ra mo kat je lent, ha -
nem fo lya ma tos fej lesz té se ket kí ván meg. A kri ti kus inf ra -
struk tú rák vé del mé nek meg va ló sí tá sa az ál lam pol gá rok,
az üze mel te tõ és a kor mány zat kö zös ér de ke, a vé de lem fi -
nan szí ro zá sá nál en nek az elv nek is tük rö zõd nie kell. A vé -
del mi in téz ke dé sek fi nan szí ro zá si konstrukciójának
kidolgozása a kormányzat feladata, de a folyamatban
biztosítani kell az érintettek közremûködését.

A kri ti kus inf ra struk tú rák kö zép- és hosszú távú vé del -
me meg kí ván ja a ku ta tás-fej lesz tés új te rü le tek re tör té nõ
ki ter jesz té sét. Leg fon to sab bak azon cél zott ku ta tá sok, me -
lyek a koc ká zat csök ken tés hez gya kor la ti stra té gi á kat és
esz kö zö ket nyúj ta nak. Az inf ra struk tú rák kö zöt ti in ter de -
pen den ci ák szá má nak emel ke dé sé vel növekedni fog ezen
a területen is a kutatás iránti szükséglet.

Az Eu ró pai Unió 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ban több
kö zös sé gi fi nan szí ro zá si prog ra mon ke resz tül hoz zá já rul
az EPCIP és a nem ze ti kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mi
prog ra mok ki ala kí tá sá hoz és vég re haj tá sá hoz. A prog ra -
mok ösz tön zik, se gí tik a meg elõ zés sel, fel ké szült ség gel és
kö vet kez mény ke ze lés sel kap cso la tos olyan in téz ke dé se -
ket, ame lyek cél ja va la mennyi biz ton sá gi koc ká zat és kü -
lö nö sen a ter ro riz mus sal össze füg gõ koc ká za tok meg elõ -
zé se és csök ken té se. A prog ram – tá mo ga tá sok nyúj tá sa
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ré vén és a Kö zös ség ál tal kez de mé nye zett fel lé pé sek ke re -
té ben – a kri ti kus inf ra struk tú rák ha té kony vé del me te rü le -
tén min de nek elõtt esz kö zök, stra té gi ák és mód szer ta nok
ki dol go zá sát, ta nul má nyok és ér té ke lé sek ké szí té sét, va la -
mint in téz ke dé sek vég re haj tá sát fi nan szí roz za majd uni ós
és tag ál la mi szin ten egy aránt. A prog ra mok ban tör té nõ
ered mé nyes nem ze ti rész vé tel ér de ké ben ko or di nált
pályázatfigyelés, korszerû és gyors információs hálózat,
strukturált szakértõi és partnerhálózat, valamint hatékony
nemzeti és nemzetközi pályázati együttmûködési formák
kialakítása szükséges.

5.2.8. nem zet kö zi együtt mû kö dés

Ma gyar or szág szá má ra ki emelt fon tos ság gal bír a nem -
zet kö zi szin tû ta pasz ta la tok nem ze ti kri ti kus inf ra struk tú ra 
vé del mi te vé keny sé gé ben tör té nõ hasz no sí tá sa. A kri ti kus
inf ra struk tú ra vé de lem te rü le tén szá mos or szág – pl. Ka na -
da, Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Auszt rá lia, Új-Zé land,
Nagy Bri tan nia, Fran cia or szág, Hol lan dia, Por tu gá lia –
több évre vissza nyú ló gya kor lat tal és ta pasz ta lat tal ren del -
ke zik. A kor mány zat ve ze tõ sze re pet lát el a kri ti kus inf ra -
struk tú ra vé de lem erõ sí té sé ben nem zet kö zi szer zõ dé sek és 
meg ál la po dá sok meg kö té sén ke resz tül.

Nem zet kö zi szer ve ze tek te kin te té ben a NATO ren del -
ke zik stra té gi á val, va la mint a tag ál la mok ál tal jó vá ha -
gyott, ha tá lyos in téz ke dés rend szer rel, az EU kö te le zõ ér -
vé nyû jogi sza bá lyo zá si el kép ze lé sek kel. A NATO cél ki -
tû zé se a tag ál la mok tá mo ga tá sa a ha tá ron át nyú ló ha tá sú
kri ti kus inf ra struk tú ra hosszú távú meg hi bá so dá sa i ra tör -
té nõ fel ké szü lés, vé de lem és a vá lasz re a gá lá sok te kin te té -
ben, kü lö nö sen in for má ció és ta pasz ta lat cse re, fi gye lem -
fel kel tés, kép zés és gya kor la tok, va la mint a nem zet kö zi
együtt mû kö dés for má i nak ja ví tá sán keresztül.

Emel lett a NATO ki dol goz ta és ha tály ba lép tet te a pol -
gá ri és kor mány za ti kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé rõl
 szóló vál ság re a gá lá si in téz ke dé se ket, va la mint a meg le pés 
el há rí tás in téz ke dés rend sze rét, amely utób bi a kri ti kus
inf ra struk tú ra el le ni ter ror-, in for ma ti kai, va la mit ABV tá -
ma dá sok ese té re tar tal maz azon nal al kal maz ha tó in téz ke -
dé se ket. Ezek az in téz ke dé sek szer ves ré szét ké pe zik a
NATO Vál ság re a gá lá si Rend sze ré nek, amellyel össz -
hang ban lévõ nem ze ti in téz ke dé sek rend sze ré nek ki dol go -
zá sá ra a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény ad fel ha tal ma zást a Kor mány ré szé -
re. Bár ezen in téz ke dés rend sze rek nem ké pe zik az NKIV
ré szét, a sza bá lyo zá si te rü let ha son ló sá ga meg kö ve te li,
hogy a NATO vál ság re a gá lá si, il let ve a ki dol go zan dó
nem ze ti in téz ke dé sek nem ze ti ko or di ná to ra, va la mint az

NKIV ko or di ná ló szer ve köl csö nö sen együtt mû köd jön
egy más sal a KIV te rü le tén.

Az EU tag ság ból fa ka dó kö te le zett sé gek ma guk ban
fog lal ják az EPCIP, a CIWIN és az ága za ti uni ós jog sza bá -
lyi elõ írások vég re haj tá sá nak feladatait.

Az EU és a NATO kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mi te vé -
keny sé gé vel össze füg gés ben az egy sé ges nem ze ti ál lás -
pont ki ala kí tá sa és kép vi se le te ér de ké ben biz to sí ta ni kell
az ága za ti vé le mé nyek át lát ha tó, gyors és ha té kony együtt -
mû kö dés ke re té ben tör té nõ be csa tor ná zá sát. Kor mány za ti
szin ten biz to sí ta ni kell a kép vi selt ál lás pon tok kon zisz ten -
ci á ját mind a NATO, mind az EU dön tés ho za ta li szer -
veiben.

A két- és több ol da lú együtt mû kö dés ága za ti szin tû fel -
ada ta it az adott ága zat ban a kri ti kus inf ra struk tú ra vé de -
lem ko or di ná ci ó já ért fe le lõs köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szerv lát ja el az NKIV ko or di ná ló szerv vel szo ros együtt -
mû kö dés ben. Az ága za to kon át nyú ló két- és több ol da lú
együtt mû kö dé si fel ada tok vég re haj tá sá ért az NKIV ko or -
di ná ló szerv a fe le lõs.

6. Az NKIV jog sza bá lyi ke re te

A nem ze ti kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem a sze rep lõk
part ne ri együtt mû kö dé sén ala pul, a vál la la ti és nem ze ti ér -
de kek kö ze lí té sén ke resz tül ve zet het a nem zet biz ton ság,
nem zet gaz da ság, a kor mány zat mû kö dé sét és az ál lam pol -
gá rok gaz da sá gi és szo ci á lis jó lé tét biz to sí tó inf ra struk tú -
rák ha té kony vé del mé nek el éré sé hez. Az NKIV alap ele -
me i nek és ve zér lõ el ve i nek, va la mint az érin tett sze rep lõk
leg fon to sabb fel ada ta i nak jog sza bály ban tör té nõ rög zí té se 
el ke rül he tet len.

Az NKIV a kor mány zat és ma gán szfé ra sze rep lõi vo -
nat ko zá sá ban egy aránt tar tal maz fel ada to kat, ezért ala pos
vizs gá la tot igé nyel a jog sza bály jog for rá si szint jé nek ki vá -
lasz tá sa, il let ve a fenn ál ló ha tá lyos jog sza bá lyo kon ala -
puló jo gok és kö te le zett sé gek hez egy más hoz fû zõ dõ vi -
szo nya.

A jog sza bály elõ ké szí té se meg kö ve te li a ha tá lyos jog -
sza bá lyok NKIV sza bá lyo zá sá nak szem pont já ból tör té nõ
át te kin té sét a pár hu za mos sza bá lyo zá sok, és ha tás kö ri
össze üt kö zé sek el ke rü lé se ér de ké ben. Az NKIV ki ala kí tá -
sa ál tal in du kált jog sza bá lyi át te kin tés maga után von hat ja
a fenn ál ló sza bá lyo zá si rend sze rek, po li ti kák és struk tú rák
pon to sí tá sá nak, fi no mí tá sá nak, eset leg új ra gon do lá sá nak
igé nyét, ezért sza bá lyo zá si kon cep ció össze ál lí tá sa
szükséges.
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2. melléklet a 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozathoz

Szektorok és felelõsök listája

Ága zat Alá ga zat Fe le lõs

 I. Ener gia
 1. kõ olaj ki ter me lés, fi no mí tás, tá ro lás és el osz tás

KHEM 2. föld gáz ter me lés, tá ro lás, szál lí tás és rend szer irá nyí tás, elosztás
 3. vil la mos ener gia-ter me lés, át vi tel és rend szer irá nyí tás, elosztás

 II. In fo kom mu ni ká ci ós
    tech no ló gi ák

 4. in for má ci ós rend sze rek és há ló za tok

MeH EKK,
KHEM

 5. esz köz-, au to ma ti kai és el len õr zé si rend sze rek
 6. In ter net inf ra struk tú ra és hoz zá fé rés
 7. ve ze té kes és mo bil táv köz lé si szol gál ta tá sok
 8. rá di ós táv köz lés és na vi gá ció
 9. mû hol das táv köz lés és na vi gá ció
10. mû sor szó rás
11. pos tai szol gál ta tá sok
12. kor mány za ti in for ma ti kai, elekt ro ni kus há ló za tok

 III. Köz le ke dés

13. köz úti köz le ke dés

KHEM
14. vas úti köz le ke dés
15. lé gi köz le ke dés
16. ví zi köz le ke dés
17. lo gisz ti kai köz pon tok

 IV. Víz

18. ivó víz szol gál ta tás

KvVM
19. fel szí ni és fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gé nek el len õr zé se
20. szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás
21. víz bá zi sok vé del me
22. ár ví zi véd mû vek, gá tak

 V. Élel mi szer
23. élel mi szer elõ ál lí tás

FVM
24. élel mi szer-biz ton ság

 VI. Egész ség ügy

25. kór há zi el lá tás

EüM
26. men tés irá nyí tás
27. egész ség ügyi tar ta lé kok és vér kész le tek
28. ma gas biz ton sá gi szin tû bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mok
29. egész ség biz to sí tás

 VII. Pénz ügy
30. fi ze té si, ér ték pa pír klí ring- és el szá mo lá si inf ra struk tú rák 
és rendszerek

PM

31. bank és hi tel in té ze ti biz ton ság PM

 VIII. Ipar

32. ve gyi anya gok elõ ál lí tá sa, tá ro lá sa és fel dol go zá sa

KHEM, HM,
ÖM (OKF),
IRM (OAH)

NFGM

33. ve szé lyes anya gok szál lí tá sa,
34. ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se és tá ro lá sa,
35. nuk le á ris anya gok elõ ál lí tá sa, tá ro lá sa, fel dol go zá sa
36. nuk le á ris ku ta tó be ren de zé sek
37. ha di ipa ri ter me lés
38. ol tó anyag és gyógy szer gyár tás

 IX. Jog rend – Kor mány zat
39. kor mány za ti lé te sít mé nyek, esz kö zök

IRM, ÖM, HM40. köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok
41. igaz ság szol gál ta tás

 X. Köz biz ton ság – Vé de lem
42. hon vé del mi lé te sít mé nyek, esz kö zök, há ló za tok IRM, HM, ÖM 

(OKF)43. rend vé del mi szer vek inf ra struk tú rái
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A Kormány

2081/2008. (VI. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma ce dón
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ka taszt ró fák ese tén

tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös
se gít ség nyúj tás ról szó ló Egyez mény szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sá ra adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma ce -
dón Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ka taszt ró fák ese tén
tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról
szó ló Egyez mény (a to váb bi ak ban: Egyez mény) be mu ta -
tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert vagy az
ál ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény be mu ta tott szö ve gé -
nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény szö -
ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal -
ma zá si ok ira tot adja ki;

4. el fo gad ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló tör -
vény ter ve ze tet, és el ren de li az Egyez mény vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vény ja vas lat elõ adó já nak a
Kor mány az ön kor mány za ti mi nisz tert je lö li ki.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök 

A  Kormány

2082/2008. (VI. 30.) Korm.

ha tá ro za ta 

a Bu da pest 34262 hrsz-ú, ter mé szet ben 
az 1070 Bu da pest, Ka zin czy u. 21. szám alatt ta lál ha tó 
in gat lan in gye nes ön kor mány za ti tu laj don ba adá sá ról

1. A Kor mány – az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi
CVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Vtv.) 36. §-a (2) be kez dé -
sé nek c) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény
7. §-ának (7) be kez dé se alap ján – úgy dönt, hogy a Ma gyar 
Ál lam tu laj do ná ban lévõ Bu da pest 34262 hrsz-ú, ter mé -
szet ben az 1070 Bu da pest, Ka zin czy u. 21. szám alatt ta lál -
ha tó, „ki vett épü let” meg ne ve zé sû, 1902 m2 tér mér té kû

 ingatlan ke rül jön in gye ne sen Bu da pest Fõ vá ros, VII. ke rü -
let Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta (a to váb bi ak ban: ön kor -
mány zat) tu laj do ná ba köz mû ve lõ dé si fel ada tok el lá tá sa,
il let ve kul tu rá lis köz pont lét re ho zá sa cél já ból.

2. A tu laj don ba adás ról a Ma gyar Nem ze ti Vagyon -
kezelõ Zrt. (MNV Zrt.) az ön kor mány zat tal a tu laj do nos -
vál to zás in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé re
 alkalmas szer zõ dést köt. A szer zõ dés meg kö té se elõtt az
MNV Zrt. – a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény sze rin ti jó hi sze mû el já rás nak, együtt mû kö dé si 
és tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nek ele get téve – kö te les tá jé -
koz tat ni az ön kor mány za tot az in gat lan ra vo nat ko zó ter -
hek rõl, kor lá to zá sok ról, fo lya mat ban lévõ el já rá sok ról, il -
let ve egyéb jogi ter mé sze tû ügyek rõl, va la mint át ad ni az
ezek kel kap cso lat ban ren del ke zés re álló dokumentu -
mokat. 

3. A 2. pont sze rin ti szer zõ dés ben – a tu laj don átruhá -
zási szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos jog sza bá lyi kö ve -
tel mé nye ken túl me nõ en – a kö vet ke zõk rög zí té se is szük -
sé ges:

a) az ön kor mány zat sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja
az in gat lan kör nye ze ti ál la po tá nak fel mé ré sét, szük ség
ese tén kár men te sí té sét, il let ve, ha az in gat la non ter ve zett
te vé keny ség en ge dély kö te les, ak kor a szük sé ges en ge -
dély(ek) meg szer zé sét;

b) az ön kor mány zat az in gat lan tu laj don jo gát a fenn ál ló
ter hek kel együtt szer zi meg;

c) az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan vo nat ko -
zá sá ban az ál lam mal szem ben sem mi lyen ma gán jo gi kö -
ve te lést nem tá maszt;

d) az ön kor mány zat vál lal ja a fenn ál ló, az in gat lan hasz -
no sí tá sá ra irá nyu ló jog vi szo nyok ból ere dõ kö te le zett sé ge -
ket, és a tu laj do nos sal szem ben tá masz tott eset le ges jö võ -
be ni kö ve te lé se kért való helyt ál lást.

4. A fen ti e ken túl me nõ en az in gat lan tu laj don jo gá nak
át ru há zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dés ben rög zí te ni kell, hogy
az in gat la non mû kö dõ Elekt ro tech ni kai Mú ze um ál tal
hasz nált te rü le ten a jö võ ben is biz to sí ta ni kell az Or szá gos
Mû sza ki Mú ze um hasz ná la ti jo go sult sá gát.

5. Az in gye ne sen át ru há zott in gat lan jut ta tá si cél nak
meg fe le lõ fel hasz ná lá sát – a Vtv. 36. §-a (3) be kez dé sé ben 
fog lal tak nak meg fe le lõ en – az Ál la mi Szám ve võ szék el -
len õr zi.

6. E kor mány ha tá ro zat alap ján tu laj don jog át ru há zá sá ra 
vo nat ko zó szer zõ dést 2008. ok tó ber 30-ig le het köt ni.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Mi nisz ter el nök

31/2008. (VI. 30.) ME

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mon gó lia
Kor má nya kö zött a vám ügyek ben tör té nõ

együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról
szó ló egyez mény mó do sí tá sá ról szó ló egyez mény

lét re ho zá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter és a kül ügy mi -
nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mon -
gó lia Kor má nya kö zött a vám ügyek ben tör té nõ együtt mû -
kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról szó ló egyez mény 

mó do sí tá sá ról szó ló egyez mény (a to váb bi ak ban: szer zõ -
dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert, hogy – az érin -
tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon részt
vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként elõ ál ló
szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a pénz ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en a szer zõ dés vég le -
ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról
szó ló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor -
mány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével, elnöke dr. Petrétei József.
A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 26 460 Ft áfával. Egy példány ára: 525 Ft áfával.
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