
  

  

 

 

Záróvizsga „A” tételsor 

Létfontosságú rendszerek ágazati sajátosságai 

 

1. A nemzeti létfontosságú rendszerekre vonatkozó általános és ágazati szabályozás 

rendszerének ismertetése, a jogszabályok alkalmazása 

 

2. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek horizontális és az ágazati kritériumai rendszerének 

ismertetése, a kapcsolódások és a kritériumok vizsgálatának lehetséges eredményei 

 

3. A létfontosságú rendszerelemek általános, az ágazati szabályozása és a honvédelmi ágazat 

egymással való viszonya, a kapcsolódások, a kettős kijelölés szabályainak ismertetése  

 

4. A létfontosságú rendszerelemek azonosítási és kijelölési eljárása általános szabályainak, 

valamint egy választott ágazatban a részletes szabályok ismertetése 

 

5. A létfontosságú rendszerelemek ágazati szabályozásának általános jellemzése, valamint az 

ágazati kijelölő hatóságok ismertetése 

 

6. A hatósági határozattal kijelölt létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőinek 

ágazatspecifikus feladatai 

 

7. A hatósági határozattal kijelölt létfontosságú rendszerelemek hatósági felügyeleti 

feladataiban résztvevő közigazgatási szervek, valamint feladat- és hatáskörük bemutatása 

 

8. Az interdependencia fogalma, jelentősége és vizsgálata az egyes ágazatok sajátosságaira 

tekintettel 

 

9. Az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésére, benyújtására, hatósági elfogadására és 

nyilvántartására vonatkozó szabályok ismertetése 

 

10. A komplex gyakorlatokra és a biztonsági összekötő személyére, foglalkoztatására 

vonatkozó szabályok ismertetése 

 

11. A hallgató által választott ágazatban a létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó 

speciális (ágazati) szabályok ismertetése: kijelölési kritériumai 

 

12. A hallgató által választott ágazatban a létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó 

speciális (ágazati) szabályok ismertetése: a kijelölő hatóság és további szereplők 

 

13. A hallgató által választott ágazatban a létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó 

speciális (ágazati) szabályok ismertetése: a kijelöléssel kapcsolatos különös eljárási 

szabályok  

 

14. A hallgató által választott ágazatban a létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó 

speciális (ágazati) szabályok ismertetése: az üzemeltetői biztonsági terv ágazatspecifikus 

tartalmi elemei 

 

15. A hallgató által választott ágazatban a létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó 

speciális (ágazati) szabályok ismertetése: a biztonsági összekötő személlyel kapcsolatos 

ágazati követelmények  

 

  



  

  

 

 

Záróvizsga „B” tételsor 

Létfontosságú rendszerek ágazati sajátosságai 

 

 

1. Az EU 2008/114/EK irányelvének általános bemutatása és az európai kritikus 

infrastruktúrává minősítés 

 

2. Az EU 2008/114/EK irányelvének szabályozása – az azonosítási eljárás 4 lépése 

 

3. Az EU 2008/114/EK irányelvének szabályozása – az üzemeltetői biztonsági tervre és a 

biztonsági összekötő tisztviselőre vonatkozó szabályok 

 

4. A létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos közigazgatási szervezeti struktúra, a 

szereplők, az Lrtv. és a végrehajtási kormányrendelet rendszerében 

 

5. A létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos üzemeltetői kötelezettségek általános 

ismertetése 

 

6. A létfontosságú rendszerek azonosítási folyamata a hazai szabályozás alapján 

 

7. A létfontosságú rendszerelem és az alapvető szolgáltatások viszonya, a kijelölési 

eljárások és a hatósági nyilvántartások kapcsolódási pontjai 

 

8. A nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésére és a kijelölés visszavonására 

irányuló hatósági eljárás részcselekményei 

 

9. A nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésére és a kijelölés visszavonásának 

feltételei, a hatósági döntés hatásai  

 

10. Az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárása az Lrtv. és a végrehajtási 

kormányrendeletek alapján 

 

11. A biztonsági összekötő személy szerepe, feladata, képesítési követelményei, a 

rendkívüli esemény kezelésében betöltött szerepe 

 

12. A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek hatósági nyilvántartására vonatkozó 

szabályok az Lrtv. és a végrehajtási kormányrendeletek alapján 

 

13. A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek hatósági ellenőrzésére vonatkozó 

szabályok az Lrtv. és a végrehajtási kormányrendeletek alapján 

 

14. A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek üzemeltetői és a hatóságok közötti 

kapcsolattartás, az ügyintézés szabályai 

 

15. A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek üzemeltetői feladataihoz kapcsolódó 

szankciók szabályozása az Lrtv. és a végrehajtási kormányrendeletek alapján 

 

 


