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

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 
(továbbiakban: az információbiztonsági törvény vagy törvény). 

 

 

A törvény szövege a Magyar Közlöny 69. számában a következő linken 

keresztül olvasható: 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b64f8cfb288db9a0ee40ebfe9955

50a2f4baa406/megtekintes 

 

A törvény 2. § (1) bekezdés k) pontja alapján annak hatálya kiterjed a helyi és 

nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalaira is. 
 

Az Ibtv. kiadásával valamennyi állami és közigazgatási szervnek kötelezően ki 

kell jelölnie a felelősöket, akiknek ki kell alakítaniuk az informatikai biztonsági 

irányítási rendszert, melyet folyamatosan működtetni kell. 

 

 

 

Azonnali feladatok 

 

A törvény 26. § (3) bekezdése szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

irányítása alá tartozó Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság 

(továbbiakban: a Hatóság) részére meg kell küldeni 

 a hatályba lépést követő 60 napon belül: 

o a szervezetnek az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személye természetes személyazonosító 

adatait, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, a 13. § (8) 

bekezdésében meghatározott végzettségét; 

o és a szervezet azonosításához szükséges adatokat; 

 a hatályba lépést követő 90 napon belül:  

o nyilvántartásba vétel céljából a szervezet Informatikai Biztonsági 

Szabályzatát. 
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Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy 

 

Ki kell jelölni minden szervezetnél egy elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személyt, aki felsőfokú végzettséggel és a szükséges 

szakképzettséggel rendelkezik. Az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy (továbbiakban: informatikai biztonsági felelős) 

feladatai a törvény 13. § (2) bekezdése alapján: 

 

a) gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek 

biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának 

megteremtéséről és fenntartásáról, 

b) elvégzi vagy irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, 

szervezését, koordinálását és ellenőrzését, 

c) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó 

informatikai biztonsági szabályzatot, 

d) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági 

osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását, 

e) véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága 

szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit, 

f) kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal. 

 

 

 

További feladatok 

 

Feladat: Az önkormányzatok szervezetének biztonsági szintbe sorolása 

 

Határidő: A törvény hatályba lépést követő 1 éven belül, azaz legkésőbb 2014. 

július 1. 

 

 

Feladat: El kell végezni az önkormányzatok elektronikus információs 

rendszereiben kezelt adatok biztonsági osztályba sorolását 

 

Határidő: A törvény hatályba lépést követő 1 éven belül, azaz legkésőbb 2014. 

július 1. 

 

Az adatok biztonsági besorolásáról lásd a fentebb írtakat. 

 

A törvény 8. § (3) bekezdése szerint itt is alkalmazhatóak a türelmi idők, azaz ha 

egy informatikai rendszerre vonatkozó biztonsági intézkedések nem elégítik ki 

az adott biztonsági szint követelményeit, akkor a szerezetnek két éve van eggyel 

magasabb szintre helyezni az adott informatikai rendszert. 



 

 

Feladat: Cselekvési tervek elkészítése 

 

 

A biztonsági szint megállapítása után fel kell mérnie a szervezetnek, hogy mi a 

jelenlegi biztonsági szintje (jelenlegi adminisztratív és fizikai védelmi 

intézkedések vizsgálata) és az elvárt biztonsági szint eléréséhez 90 napon belül 

cselekvési tervet kell készítenie. 

 

Abban az esetben, hogy ha a szervezet biztonsági szintje nem éri el az 1-est, 

akkor az 1-es biztonsági szint elérésre 1 év, utána szintenként 2 év áll a 

rendelkezésre. 

 

A biztonsági osztályba sorolás elvégzése után meg kell vizsgálnia a 

szervezetnek az egyes elektronikus információs rendszereinek jelenlegi logikai 

védelmi intézkedéseit és az elvárt biztonsági osztály által előírt logikai védelmi 

intézkedések megvalósításához cselekvési terveket kell készítenie. 

 

Abban az esetben, ha az adott elektronikus információs rendszer biztonsági 

osztálya nem éri el az elvárt osztályt, akkor osztályonként két év áll a 

rendelkezésre annak elérésére. 

 

 

A fenti feladatok végrehajtásában készséggel állunk a rendelkezésére. 

 

 

 

Misák István  

információ biztonság szakértő 
 

telefon: 06/30-250-6352 

email: istvan.misak@misec.hu 

honlap: http://misec.hu 
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