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III. Kormányrendeletek

A Kormány 94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelete
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
14. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  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.) 4.  § (3)  bekezdés 
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kijelölő hatóság a határozatában:)
„e) az  a)  pontban meghatározottakkal egyidejűleg rendelkezik az  üzemeltető felvételéről az  alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha a  nemzeti létfontosságú rendszerelem tekintetében 
megvalósulnak az  Lrtv. 2/A.  § (2)  bekezdésében foglaltak, és a  3.  melléklet szerinti jegyzékben szereplő alapvető 
szolgáltatást nyújt, vagy”

2. §  Az Lrtv. Vhr. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásba a  honvédelmi 
ágazat javaslattevő hatósága számára – az Lrtv. 5. § (4) bekezdése h) és i) pontjában foglalt feladatának végrehajtása 
céljából – hozzáférést biztosít.”

3. §  Az Lrtv. Vhr. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  üzemeltető az  együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén haladéktalanul 
köteles a  kijelölő hatóságot és a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, honvédelmi létfontosságú 
rendszerelem esetén a fentieken felül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletét értesíteni.”

4. §  Az Lrtv. Vhr.
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet a  hálózati és információs rendszerek biztonságának az  egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelethez

  Az Lrtv. Vhr. 2. melléklet I. pontja a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a  honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és 
együttműködés rendje.”
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2. melléklet a 94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A B C D

ÁGAZAT ALÁGAZAT
ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS 

MEGNEVEZÉSE
ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRTELMEZÉSE

1 Energia villamos energia villamosenergia-átviteli 
hálózat üzemeltetése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
3. § 1. pontja meghatároz, és a villamos 
energiának az átviteli hálózaton keresztül 
történő továbbításához szükséges, illetve  
az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki 
és gazdasági tevékenységet jelenti, amely 
a villamos energia megfelelő minőségű 
továbbítása érdekében indokolt

2 villamosenergia-átviteli 
rendszerirányítás

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény  
3. § 51. pontja meghatároz, és  
a villamosenergia-rendszer zavartalan és 
biztonságos működtetését, a teljesítmény 
egyensúlyát biztosítja, valamint  
a nemzetközi összeköttetések rendelkezésre 
állását szolgáló célirányos tevékenységek 
összessége

3 villamosenergia-elosztás az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény  
3. § 8. pontja meghatároz, és amely  
a villamos energiának az elosztó 
hálózatokon történő továbbítását,  
a felhasználókhoz történő eljuttatását 
biztosítja, illetve az ehhez kapcsolódó 
minden olyan műszaki és gazdasági 
tevékenység, amely a villamos energia 
megfelelő minőségű továbbítása érdekében 
szükséges

4 villamos 
energia termelése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény  
4. § (1) bekezdése szerinti termelői működési 
engedéllyel rendelkező 50 MW, vagy azt 
meghaladó névleges teljesítőképességű,  
a rendszerszintű szolgáltatásokra akkreditált 
erőművek szolgáltatnak

5 Black Start 
szolgáltatás (az átviteli 

rendszerirányító 
részére a rendszer 

újraindításához alkalmas 
eszközök készenlétben 

tartása)

az a szolgáltatás, amely az egyes akkreditált 
termelők, üzemeltetők azon képességéből 
ered, hogy külső feszültség nélkül 
tudják indítani legalább egy termelő 
gépegységüket, és képesek a hálózatra 
kiadott feszültség és teljesítmény, valamint  
a frekvencia (szigetüzemi) szabályozására
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6 kőolaj kőolajkésztermék-
gyártás

az a szolgáltatás, amely a belföldi 
késztermékigény (motorikus gázolaj, 
motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-
üzemanyag) előállítását biztosítja

7 kőolajkésztermék 
gyártásához szükséges 

tárolás

az a szolgáltatás, amely a belföldi 
késztermékigény (motorikus gázolaj, 
motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-
üzemanyag) előállításához szükséges 
nyersanyag készletezését biztosítja

8 földgáz földgázszállítás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. §  
34. pontja meghatároz, és amely a földgáz 
szállítóvezetéken történő továbbításához 
szükséges

9 rendszerirányítás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. §  
52. pontja meghatároz, és amely kiterjed 
az együttműködő földgázrendszer 
földgázellátásról szóló törvényben 
meghatározott irányítási és koordinációs 
feladatainak ellátására

10 földgázelosztás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 24. pontja 
meghatároz, és amely segítségével történik 
a földgáznak elosztóvezetéken történő 
továbbítása a felhasználóhoz

11 földgáztárolás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 31. pontja 
meghatároz, és amely a földgáz engedély 
alapján végzett tárolása

12 Közlekedés légi közlekedés légiforgalmi irányító- 
(ATC) szolgálat

olyan szolgálat (beleértve a körzeti irányító- 
szolgálatot, a bevezető irányítószolgálatot és 
a repülőtéri irányítószolgálatot),  
amelynek feladatai a következők: 
a) összeütközések megelőzése a légi 
járművek között, és a munkaterületen  
a légi jármű és akadályok között; és 
b) gyors és rendezett légi forgalom 
biztosítása

13 repülőtér védelmi-
ellenőrzési szolgáltatás

az a tevékenység, amely magába foglalja  
az elektronikus beléptetőrendszer,  
a CCTV és elektronikus kerítésvédelmi 
rendszer, illetve a poggyászkezelő 
rendszerbe épített védelmi berendezések 
használatát, illetve a biztonságtechnikai 
berendezések hálózatának és  
a belépőkártya elektronikus ellenőrzésének 
(védelmi átvizsgálás előtt) alkalmazását
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14 földi kiszolgálás az a tevékenység, amely magába foglalja 
a poggyászkezelési rendszer (check-in 
pultok, CUTE terminál, poggyásztovábbító 
szalagok), az automata poggyászcímke- 
nyomtatás, az automata beszállókártya- 
ellenőrző kapuk, az állóhelytervezés és 
előtéri szolgáltatások, valamint  
a zajmonitorrendszer működtetését és 
használatát

15 vasúti közlekedés vasúti pályahálózat-
működtetési szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti pályahálózat 
üzemeltetését és karbantartását jelenti, 
beleértve az ellenőrző-irányító, biztosító- és  
a jelzőrendszerek működtetését

16 vasúti pályahálózat 
kapacitás elosztási 

szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti közlekedés 
lebonyolítása érdekében az egyes 
menetvonalak meghatározását, azok 
rendelkezésre állásának felmérését, és 
elosztását biztosítja

17 vasúti személyszállítási 
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti járművel 
szerződés alapján, díj ellenében végzett 
személyszállítást, valamint az ezekhez 
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat 
jelenti

18 vasúti árufuvarozási 
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely áru vasúti járművel 
harmadik személy részére szerződés alapján, 
díj ellenében végzett vasúti fuvarozását 
jelenti

19 logisztikaiközpont- 
üzemeltetés

az a szolgáltatás, amely magában 
foglalja a vasúti hírközlési hálózatok, 
forgalomirányítási rendszerek és adatátviteli 
utak működtetését az áruforgalom hatékony 
szervezésének biztosítása érdekében

20 közúti közlekedés forgalomirányítási 
rendszer

az a forgalomirányítási rendszer, amely
a) a közlekedési létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.)  
Korm. rendelet 10. § a) pontjában 
foglaltak szerint kijelölt létfontosságú 
rendszerelemhez kapcsolódik, és magában 
foglalja az esetlegesen részét képező 
intelligens közlekedési rendszert is, vagy
b) 500 000 főt meghaladó lakosságú 
városban működik

21 Ivóvízellátás – közműves ivóvízellátás a víziközmű-szolgáltatásról szóló  
2011. évi CCIX. törvény 2. § 24. pontja 
szerinti olyan ivóvíz-szolgáltatás, 
amelyet a létfontosságú vízgazdálkodási 
rendszerelemek és vízilétesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdésében meghatározott 
víziközművön keresztül nyújtanak
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22 Egészségügy – egészségügyi 
szolgáltatás

az az egészségügyről szóló  
1997. évi CLV. törvény 3. § e) pontja szerinti 
szolgáltatás, amelyet olyan egészségügyi 
szolgáltató végez, aki a közfinanszírozott, 
e törvény szerinti egészségügyi 
szolgáltatásban közvetlenül vagy közvetve 
részt vesz (közvetett részvételnek tekintendő 
az az egészségügyi tevékenység, amelyet  
a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató 
harmadik féltől megvásárol)

23 gyógyszerellátás az egészségügyi szolgáltatás biztosításához 
nyújtott olyan gyógyszer-nagykereskedelmi 
tevékenység, amelyet az egészségügyi 
létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet  
10. § a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet 
végez

24 Pénzügy – banki szolgáltatások a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi  
CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés  
a)–b) pontjaiban meghatározott 
tevékenységet végző, magyarországi 
székhelyű, legalább 10%-os piaci 
részesedéssel (mérlegfőösszeg alapon) 
rendelkező hitelintézet

25 multilaterális vagy 
szervezett kereskedési 

rendszerek üzemeltetése

a befektetési vállalkozásokról és  
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény  
5. § (1) bekezdés h) és i) pontjai szerinti 
rendszeres gazdasági tevékenység 
keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan 
végzett befektetési szolgáltatási 
tevékenység

26 központi szerződő fél 
szolgáltatás

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  
5. § (1) bekezdés 83. pontjában 
meghatározott tevékenység

27 Digitális 
infrastruktúra

– helyhez kötött internet-
hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló  
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított 
és közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás
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nomadikus internet-
hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló  
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított 
és közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás

mobilinternet-
hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló  
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított 
és közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás

adatkicserélő (IXP) 
szolgáltatás

előfizetők, elektronikus hírközlési 
szolgáltatók vagy információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók műszakilag önálló 
hálózatai (autonóm rendszerei) által 
kezdeményezett, illetve fogadott IP alapú 
adatforgalom továbbítását lehetővé tevő, 
adatkicserélő központ (osztott elektronikus 
hírközlő hálózat) útján természetes vagy 
jogi személy adatkicserélő szolgáltató által 
nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás

DNS-szolgáltatás az Internet hálózatban a hierarchikusan 
felépülő doménnévrendszerben (DNS) 
nyilvántartott adatok lekérdezéseit 
kiszolgáló szolgáltatás

legfelső szintű 
doménnév- (TLD) 

nyilvántartó szolgáltatás

a legfelső szintű domén (TLD) alatti 
internetes doménnevek regisztrációjára, 
illetve kezelésére irányuló szolgáltatás

“


