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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló I0/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Tóth Bertalan
(MSZP), Molnár Gyula (MSZP) és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyű lés i
képviselők „Mi a véleménye Magyarország jelenlegi kiberbiztonság helyzetér ől?” című ,
K/126. számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . június
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Válasz dr. Tóth Bertalan (MSZP) ,
Molnár Gyula (MSZP) és Bangóné
Borbély Ildikó (MSZP) K/126. számú,
„Mi a véleménye Magyarország
jelenlegi kiberbiztonság helyzetéről?”
címen benyújtott írásbeli kérdésére

Dr. Tóth Bertalan úr részére
országgyülési képvisel ő

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyülésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Mi a
véleménye Magyarország jelenlegi kiberbiztonság helyzetérő l?” címmel az Innovációs é s
Technológiai Minisztériumot vezető miniszter úrhoz benyújtott, de válaszadás céljából a
Belügyminisztériumhoz áttett, K/126. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakró l
tájékoztatom .

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságának felügyeletét a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében m űködő Nemzeti Kibervédelmi Intézet Iátja el . A
jelenleg hatályos, Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013 . (III .
21 .) Korm. határozat értelmében , ;Magyarországon a kibertér szabadságának és biztonságának
szavatolása a kormányzat, a tudományos, a gazdasági és a civil szféra közö s
felelősségvállaláson alapuló, szoros együttműködésével, összehangolt tevékenységével valósul
meg". A kibertér védelmének ily módon együttm űködésre, közös felel ősségvállalásra alapozott
modellje a jövőben változatlan marad .

Európai szinten is megnövekedett az igény arra, hogy az állami és önkormányzati szerveken túl
a gazdaság szereplői is egységesen magas szinten biztosítsák a hálózati és információ s
rendszereik biztonságát. Ennek hazai feltételeit biztosítottuk az Európai Parlament és Tanác s
(EU) 2016/1148 irányelvének hazai jogrendbe illesztésével, mely feladatnak része a jelenle g
hatályos Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia folyamatban lév ő felülvizsgálata is .

Budapest, 2018 . június „X-”
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Válasz dr. Tóth Bertalan (MSZP) ,
Molnár Gyula (MSZP) és Bangóné
Borbély Ildikó (MSZP) 1U126. számú,
„Mi a véleménye Magyarország
jelenlegi kiberbiztonság helyzetéről?”
címen benyújtott írásbeli kérdésére

Molnár Gyula úr részére
országgyű lési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Mi a
véleménye Magyarország jelenlegi kiberbiztonság helyzetér ől?” címmel az Innovációs é s
Technológiai Minisztériumot vezet ő miniszter úrhoz benyújtott, de válaszadás céljából a
Belügyminisztériumhoz áttett, K1126 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakró l
táj ékoztatom .

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságának felügyeletét a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében m űködő Nemzeti Kibervédelmi Intézet látja el . Á
jelenleg hatályos, Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013 . (III .
21 .) Korm . határozat értelmében „Magyarországon a kibertér szabadságának és biztonságának
szavatolása a kormányzat, a tudományos, a gazdasági és a civil s féra közö s
felelősségvállaláson alapuló, szoros együttműködésével, összehangolt tevékenységével valósu l
meg”. A kibertér védelmének ily . módon együttműködésre, közös felel ősségvállalásra alapozott
modellje a jövőben változatlan marad .

Európai szinten is megnövekedett az igény arra, hogy az állami és önkormányzati szerveken túl
a gazdaság szereplői is egységesen magas szinten biztosítsák a hálózati és információ s
rendszereik biztonságát . Ennek hazai feltételeit biztosítottuk az Európai Parlament és Tanác s
(EU) 2016/1148 irányelvének hazai jogrendbe illesztésével, mely feladatnak része a jelenle g
hatályos Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia folyamatban lév ő felülvizsgálata is .

Budapest, 2018 . június „ O(”
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Válasz dr . Tóth Bertalan (MSZP) ,
Molnár Gyula (MSZP) és Bangóné
Borbély Ildikö (MSZP) K1126 . számú,
„Mi a véleménye Magyarország
jelenlegi kiberbiztonság helyzetéről?”
címen benyújtott írásbeli kérdésére

Bangóné Borbély Ildikó asszony részér e
országgyű lési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyülésröl szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Mi a
véleménye Magyarország jelenlegi kiberbiztonság helyzetérő l?” címmel az Innovációs és
Technológiai Minisztériumot vezető miniszter úrhoz benyújtott, de válaszadás céljából a
Belügyminisztériumhoz áttett, K/126. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakró l
tájékoztatom.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságának felügyeletét a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében m űködő Nemzeti Kibervédelmi Intézet látja el . A
jelenleg hatályos, Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013 . (III .
21 .) Korm. határozat értelmében „Magyarországon a kibertér szabadságának és biztonságána k
szavatolása a kormányzat, a tudományos, a gazdasági és a civil s féra közös
felelősségvállaláson alapuló, szoros együttműködésével, összehangolt tevékenységével valósu l
meg” . A kibertér védelmének ily módon együttműködésre, közös felelösségvállalásra alapozott
modellje a jövőben változatlan marad .

Európai szinten is megnövekedett az igény arra, hogy az állami és önkormányzati szerveken tú l
a gazdaság szerepl ői is egységesen magas szinten biztosítsák a hálózati és információ s
rendszereik biztonságát . Ennek hazai feltételeit biztosítottuk az Európai Parlament és Tanác s
(EU) 2016/1148 irányelvének hazai jogrendbe illesztésével, mely feladatnak része a jelenleg
hatályos Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia folyamatban lévő felülvizsgálata is .
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