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Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a létfontosságú
rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló T/8481 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosítójavaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 9. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„Ha az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem
üzemeltetője nem tesz eleget az e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás alapjá n
kiadott más jogszabályokban vagy az ágazati kijelöl ő hatóság határozatában foglalt
elő írásoknak, az ágazati kijelölő hatóság határozatban

a) felszólítja az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosság ú
rendszerelem üzemeltet őjét a kötelezettségei betartására,

b) kötelezi az üzemeltető i biztonsági terv módosítására vagy új üzemeltető i biztonsági terv
készítésére,

c) ha az üzemeltető az a), ill . b) pont alapján kiadott felszólítást, vagy kötelezést az el ő írt
határidőre nem teljesíti, az ágazati kijelölő hatóság kormányrendeletben meghatározott
mértékű bírságot szabhat ki .”

Indokolás
A törvényjavaslat és a felhatalmazása alapján kiadott más jogszabályok számo s

kötelezettséget rónak az üzemeltet őre. Ezen kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez a
hatóságok munkája elengedhetetlen, felszólításaik, kötelezéseik, rendszeres ellenőrzésük
segíti a létfontosságú rendszerek megfelel ő védelmét . Ugyanakkor a törvényjavaslat célja ne m
egy újabb bírság bevezetése, hanem a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme .

A fentiekre tekintettel a törvény céljának eléréséhez elegend ő, ha azokra az
üzemeltetőkre szab ki bírságot az ágazati kijelölő hatóság, akik a hatóság felszólító, kötelező
határozataiban foglaltakat az elő írt határidőre nem teljesítik .
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