
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány végleges álláspontjának. 

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

A tervezet előterjesztője a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium. 
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A Kormány 

 

…/2013. (……) rendelete 

 

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a 

kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos 

szabályokról, feladat- és hatáskörükről  

 

 

A Kormány az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

I. fejezet  

 

Kormányzati koordinációs szervek 

 

1. Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács 

 

1. § (1) A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) az 

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

törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 21. § (1) bekezdése alapján kijelölt elnök (a továbbiakban: a 

Tanács elnöke) vezeti. Az elnök helyettesítésére vonatkozó szabályokat a Tanács ügyrendje 

tartalmazza. 

 

(2) A Tanács tagja: 

a) a nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős állami vezetők, 

b) a fejlesztéspolitikáért felelős állami vezetők, 

c) a rendészetért és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, 

d) a honvédelmi igazgatásért felelős miniszter, 

e) az e-közigazgatásért és a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős 

miniszter,  

f) a külpolitikáért felelős miniszter, 

g) az informatikáért, az elektronikus hírközlésért és az audiovizuális politikáért felelős 

miniszter, 

h) a közlekedésért felelős miniszter, 

i) az energiapolitikáért felelős miniszter, 

j) az államháztartásért és az adópolitikáért felelős miniszter 

által feladat- és hatáskörönként delegált állami vezetők. 

 

(3) A Tanács tagja továbbá a Miniszterelnökség által delegált kiberkoordinátor (a 

továbbiakban: kiberkoordinátor). 

 

(4) A Tanács tagjai a (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túl: 

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, 

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 

c) az Állami Számvevőszék elnöke, 
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d) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal elnöke, 

e) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke, 

f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke. 

 

(5) A tagok száma a Tanács elnökének felkérésére a kormányzati feladatok változása alapján 

bővíthető. 

 

(6) A Tanács tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 

 

(7) A Tanács elnöke a Tanács munkájáról legalább félévente beszámol a miniszterelnöknek. 

 

(8) A Tanács munkáját 2 fős titkárság segíti.  

 

2. Kiberbiztonsági Fórum 

 

2. § (1) A Tanács munkáját véleményező és javaslattevő szervként a Tanács elnöke által a 

tagok javaslatára felkért gazdasági, tudományos és civil szervezetek felsővezetőiből álló 

Kiberbiztonsági Fórum (a továbbiakban: Fórum) segíti. 

 

(2) A Fórum irányítását a Tanács elnöke, munkájának szakmai koordinálását a 

kiberkoordinátor látja el. 

 

3. Kiberbiztonsági Munkacsoportok 

 

3. § (1) A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását ágazati és 

funkcionális kiberbiztonsági munkacsoportok (a továbbiakban: Kiberbiztonsági 

Munkacsoportok) segítik a következő szakterületeken: 

a) jogalkotás és szabályozás,  

b) biztonsági eseménykezelés, 

c) rendészet, 

d) létfontosságú rendszerelemek védelme, 

e) honvédelmi igazgatás,  

f) e-közigazgatás, 

g) külpolitika,  

h) informatika,  

i) elektronikus hírközlés és audiovizuális politika,  

j) energiapolitika, 

k) közlekedés, 

l) államháztartás és adópolitika.  

 

(2) Az (1) bekezdésben jelölt területeken kívül eseti Kiberbiztonsági Munkacsoportok is 

alapíthatóak a kiberkoordinátor kezdeményezése és a Tanács jóváhagyása alapján.  

 

(3) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai a Tanács és a Fórum javaslatai alapján a 

kiberkoordinátor által felkért közszolgálati tisztviselők és nem kormányzati szakértők. 

 

(4) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok vezetésében a kiberkoordinátor vagy az általa delegált 

személy mellett a munkacsoport tagjai közül megválasztott személy vesz részt.  

 

(5) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok javaslatára a Tanács ajánlásokat ad ki.  
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4. Titkárság 

 

4. § A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok működtetésével kapcsolatos 

adminisztratív teendőket a kiberkoordinátor irányításával működő titkárság (a továbbiakban: 

Titkárság) látja el. A Titkárság ellátja a kiberkoordinátor szakértői támogatását is.  

 

II. Fejezet 

 

Kormányzati koordinációs szervek feladatai 

 

5. § (1) A Tanács feladata Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájában 

meghatározott cselekvési területeken a kormányzati tevékenység koordinációjának elősegítése 

és a végrehajtás ellenőrzése.  

 

(2) A Tanács a Fórum javaslatainak és véleményének figyelembevételével az (1) bekezdésben 

meghatározott cselekvési irányokhoz társított kormányzati intézkedéseket tartalmazó 

akciótervet (a továbbiakban: Nemzeti Kiberbiztonsági Akcióterv) fogad el. A Nemzeti 

Kiberbiztonsági Akciótervet évente felül kell vizsgálni.  

 

(3) A Nemzeti Kiberbiztonsági Akciótervben meghatározott kormányzati intézkedések 

operatív végrehajtását a Tanács a Kiberbiztonsági Munkacsoportokon keresztül biztosítja.  

 

(4) A Nemzeti Kiberbiztonsági Akcióterv éves felülvizsgálatának koordinációját – a 

Kiberbiztonsági Munkacsoportok bevonásával – a Titkárság látja el.  

 

6. § (1) A Tanács a feladatai ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tart 

ülést, melyet a Tanács elnöke hív össze a kiberkoordinátor által. 

 

(2) A Tanács elnöke a központi kormányzati koordinációt igénylő kibertámadások azonnali 

kezelésére rendkívüli ülést hívhat össze, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a 

miniszterelnököt.  

 

(3) A Tanács üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag vezeti. Az ülésekről 

emlékeztetőt a Titkárság készít.  

 

7. § (1) A Fórum a feladatai ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tart 

ülést. Üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag hívja össze. 

 

(2) A Fórum üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag vezeti. Az ülésekről 

emlékeztetőt a Tikárság készít.  

 

8. § (1) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok a feladataik ellátásához igazodva szükség szerint, 

de legalább félévente tartanak ülést, üléseit a munkacsoport-vezetők hívják össze. 

 

(2) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok üléseit a munkacsoport-vezetők vagy az általuk 

kijelölt tag vezeti. Az ülésekről emlékeztetőt a Tikárság készít.  

 

9. § (1) A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok működésének részletes 

szabályait a Tanács elnöke által jóváhagyott ügyrend tartalmazza. 
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(2) A Titkárság működésének részletes szabályait a kiberkoordinátor által jóváhagyott 

ügyrend tartalmazza. 

 

10. § A Tanáccsal kapcsolatos kommunikációs feladatokat a Tanács elnökének irányításával a 

kiberkoordinátor látja el és felügyeli. 

 

III. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
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RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS 

 

2013. július 1-jén lépett hatályba az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.), amely egyebek 

mellett rendelkezik a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) 

létrehozásáról és meghatározza a Tanács alapvető feladatait. 

 

Az Ibtv. 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az előterjesztés 

mellékletében szereplő kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) kiadása szükséges. A 

rendelet rögzíti az Ibtv.-ben meghatározott Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, a 

Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével 

kapcsolatos szabályokat, ezen szervezetek feladat- és hatáskörét. 

 

Az Ibtv. 21. § (1) bekezdése a Tanácsot a Kormány javaslattevő, véleményező szerveként 

határozza meg. A Tanács az Ibtv. 2. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott szervezeteknek az 

Ibtv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott tevékenységeit összehangolja, 

megvalósítva ezzel a 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország 

Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájának (a továbbiakban: Kiberstratégia) 1. melléklet 10. pont 

a) alpontjában foglalt, a Miniszterelnökség keretében megvalósuló kormányzati koordinációt. 

 

A rendelet – az Ibtv. rendelkezéseivel összhangban – az alábbi struktúrában határozza meg a 

kormányzati koordináció szervezetrendszerét: 

 

a) A koordinációs szervezet irányító szintjét a Tanács képviseli, amelyben a 

kiberbiztonságban érintett szakterületek miniszterei által delegált állami vezetők vesznek 

részt, valamint egyes, nem a Kormány irányítása alatt álló országos hatáskörű szervek vezetői. 

A Tanács vezetője a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Tanács munkájának szakmai 

támogatását a Miniszterelnökség által delegált kiberkoordinátor látja el. A Tanács a 

Kiberstratégia végrehajtása céljából Nemzeti Kiberbiztonsági Akciótervet fogad el, valamint 

ajánlásokat ad ki. 

 

b) A Tanács munkáját az általa felkért gazdasági, tudományos és civil szféra felsővezetőiből 

álló Kiberbiztonsági Fórum (a továbbiakban: a Fórum) segíti. A Fórum a Tanács munkáját 

véleményező és javaslattevő szervként segíti. 

 

c) A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását ágazati és 

funkcionális kiberbiztonsági munkacsoportok (a továbbiakban: Kiberbiztonsági 

Munkacsoportok) segítik. A Kiberbiztonsági Munkacsoportok munkájában a Tanács és a 

Fórum javaslatai alapján a kiberkoordinátor által felkért közszolgálati tisztviselők és nem 

kormányzati szakértők vesznek részt.  

 

d) A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok munkájának adminisztratív és 

szakmai támogatását a kiberkoordinátor irányításával működő Titkárság látja el. 

 

A rendelet hatálybalépésének időpontja a kihirdetését követő nyolcadik nap. 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 0

2. 0

3. 0

Az Ibtv. Felhatalmazó rendelkezése alapján kiadásra kerülő Korm. rendelet által megvalósul a 

kibervédelem egységes kormányzati koordinációja.Kialakításra kerül a Nemzeti Kiberbiztonsági 

Koordinációs Tanács, melynek munkáját az általa felkért, a gazdasági, tudományos és civil szféra 

felsővezetőiből álló Kiberbiztonsági Fórum segíti. A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint 

döntéseinek végrehajtását ágazati és funkcionális kiberbiztonsági munkacsoportok segítik. A Tanács, a 

Fórum és a Munkacsoportok munkájának adminisztratív és szakmai támogatását a kiberkoordinátor 

irányításával működő Titkárság látja el. 

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

-

-

2. Hatások összefoglalója

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
nem

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

0

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Végrehajtás feltétételei

A magyar kibertér biztonságának szabályozása több lépésben történik meg. Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági 

Stratégiájáról szóló 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kiberstratégia) az az alapdokumentum, amely 

biztosítja azt, hogy sor kerüljön azon jogalkotási feladatok és egyéb kormányzati intézkedések végrehajtására, amely 

következtében Magyarország képes megfelelni a XXI. század információbiztonsági kihívásainak. A Kiberstratégiához 

kapcsolódó első jogalkotási lépés az Ibtv. elfogadása volt, amely felhatalmazást ad a kapcsolódó végrehajtási szabályok, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek megalkotására.

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
VIII/2026/2013.

1 nap

A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs 

Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum 

és a kiberbiztonsági ágazati 

munkacsoportok létrehozásával, 

működtetésével kapcsolatos szabályokról, 

feladat- és hatáskörükről 

2013. július 1-jén lépett hatályba az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény (a továbbiakban: Ibtv.), amely egyebek mellett rendelkezik a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) létrehozásáról és meghatározza a Tanács alapvető feladatait. Az Ibtv. felhatalmazást ad a Tanács, a 

Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, 

feladat- és hatáskörükről szóló kormányrendelet megalkotására is.  A rendelet rögzíti az Ibtv.-ben meghatározott Nemzeti 

Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, a Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével 

kapcsolatos szabályokat, ezen szervezetek feladat- és hatáskörét.

2013. november 25.

nincs

Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a 

közigazgatási és igazságügyi miniszter

KIM Kormányiroda 2013-2015

Jogalkotás - a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati 

munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló Korm. rendelet 

megalkotásával.

új rendelet

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

-

 

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta:

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

0

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva helyettes államtitkár
…………………………………….


