
Honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárás 

Illetékesség: 

A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazati kijelölő 

hatósági feladatok ellátása országos illetékességgel. 

Hatáskör: 

I. Honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésére / 

kijelölésének visszavonására közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása hivatalból: 

 

a) azonosítási jelentés benyújtását követően, vagy 

b) az ágazati javaslattevő hatóság ügyindító javaslata alapján. 

 

II. Honvédelmi érdekből kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésének 

visszavonására közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása az üzemeltető kérelmére. 

III. A nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésével egyidejűleg 

a) az üzemeltetői biztonsági terv tartalmi és formai követelményeinek és a 

kidolgozás határidejének meghatározása, az üzemeltető biztonsági összekötő 

személy foglalkoztatására, adatainak megküldésére történő kötelezése, 

b) a rendszerelem nyilvántartásba vételének elrendelése, 

c) a rendszerelem védelmével összefüggő, annak egyedi sajátosságaihoz, a 

környezetéhez, a rendszerelem által potenciálisan előidézhető veszély 

mértékéhez igazodó feltételek előírása. 

IV. A nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése visszavonásával egyidejűleg a 

nyilvántartásból való törlésének elrendelése. 

V. Annak jóváhagyása, hogy az üzemeltető egyetlen rendszerelemet sem azonosított 

lehetséges létfontosságú rendszerelemként. 

VI. Új azonosítási jelentés benyújtásának előírása határozatban legfeljebb 90 napos 

határidő tűzésével és a feltárt hibák, hiányosságok tételes megjelölésével. 

VII. A nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésére, a kijelölése visszavonására 

irányuló javaslat elutasítása. 

VIII. Az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására vonatkozó, vagy más 

üzemeltetői kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás. 

IX. Kötelezés üzemeltetői biztonsági terv módosítására vagy új benyújtására. 

X. Az üzemeltetői biztonsági terv formai és tartalmi ellenőrzése, hiányosság esetén 

hiánypótlási eljárás lefolytatása. 

XI. Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv felkérésére részvétel a honvédelmi 

létfontosságú rendszerelemek hatósági ellenőrzésében. 

 

Vonatkozó jogszabály(ok): 

• z általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 

• A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.); 

• A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Lrtv. Vhr.); 

• A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 



• Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

Vonatkozó HM utasítás: 

• A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, 

ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról szóló 46/2016. 

(VIII. 25.) HM utasítás.  

 

Ügyleírás: 

Az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott, honvédelmi és nem honvédelmi ágazatba tartozó 

létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásának lefolytatása, ennek keretében a R.-ben 

meghatározott ágazati-, illetve az Lrtv. Vhr.-ben meghatározott horizontális kritériumok 

vizsgálata alapján döntés a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről, vagy a kijelölés 

visszavonásáról. 

Az ügyintézés menete 

 

I. Kijelölési eljárás: 

 

A. A jogszabályban meghatározott azonosítási jelentést a HM Hatósági Főosztályhoz 

kell benyújtani az alábbi tartalommal: 

 

• a vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelem megnevezése, a kockázatelemzés, 

valamint annak eredménye és a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő 

kijelölésre, a kijelölés visszavonására, vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslat, 

• az azonosítási jelentés teljességére vonatkozó üzemeltetői nyilatkozat, 

• az azonosítási eljárás kezdő- és zárónapja, 
• az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szempontrendszerre vonatkozó 

elemzés. 

 

Az azonosítási jelentést a HM Hatósági Főosztály a HM Védelmi Igazgatási Főosztály, mint 

ágazati javaslattevő hatósági feladatot ellátó szerv részére a kockázatelemzéssel kapcsolatos 

javaslatai beszerzése céljából megküldi. 

 

A nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölésére, kijelölésének visszavonására irányuló 

eljárásban – az Lrtv. Vhr. 1. mellékletében meghatározott horizontális kritériumok fennállása, 

illetve teljesülése vizsgálatára – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve országos 

illetékességgel szakhatóságként jár el. 

 

A honvédelmi ágazaton kívüli rendszerelem honvédelmi érdekből történő kijelölésére irányuló 

eljárásban a szakhatósági megkeresés mellőzhető, amennyiben a honvédelmi ágazati kijelölő 

hatóság által kijelölni kívánt rendszerelem már kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem. 

 

B. Az ágazati javaslattevő hatóság ügyindító javaslata alapján lefolytatott kijelölési 

eljárásban csak a R.-ben meghatározott ágazati kritériumok teljesülését kell 

vizsgálni, szakhatósági állásfoglalás beszerzése nem szükséges. 

 



Az ügyindító javaslat alapján, kijelölés iránt hivatalból megindított eljárásban az üzemeltető 

bizonyíthatja, hogy az üzemeltetésében lévő rendszerelem nem felel meg a R.-ben 

meghatározott ágazati kritériumoknak. 

 

A kijelölési eljárásban kérelem kormányablaknál nem előterjeszthető. 

 

II. Üzemeltetői biztonsági terv ellenőrzése: 

 

Az ágazati kijelölő hatóság kijelölési eljárásban hozott döntésében, az Lrtv. Vhr. 2. 

mellékletének figyelembevételével előírt tartalmú üzemeltetői biztonsági tervet a HM Hatósági 

Főosztályhoz kell elektronikus úton (hivatali kapu) benyújtani. 

 

Az üzemeltetői biztonsági tervet az ágazati kijelölő hatóság a tartalmi és formai követelmények 

teljesülése érdekében a nyilvántartásba vételt megelőzően 60 napon belül ellenőrzi, hiányosság 

esetén az üzemeltetőt hiánypótlásra szólítja fel. 

 

Az elfogadott üzemeltetői biztonsági tervet az ágazati kijelölő hatóság megküldi a nyilvántartó 

hatóságnak (HM Védelmi Igazgatási Főosztály, hadiipari rendszerek esetében a Magyar 

Honvédség központi logisztikai ellátását végző szervezet) és az üzemeltetőnek. 

 

Az üzemeltetői biztonsági terv annak tartalmi elemeit magába foglaló biztonsági 

dokumentummal való helyettesíthetőségéről az ágazati kijelölő hatóság kérelemre rendelkezik. 

 

Az üzemeltetői biztonsági terv és mellékletei, vagy az azokat helyettesítő biztonsági 

dokumentum nem nyilvános. 

 

 

 

Ügyintézési határidő 

 

Az Ákr. szerinti teljes eljárásban 60 nap. 

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje 

 

A hivatalból lefolytatott kijelölési eljárás illetékmentes. 

 

A költségvetési-, valamint a NATO szervek az eljárásban illetékmentességet élveznek. 
 


