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Az üzemeltetőre vonatkozó adatok 

pontos és hiánytalan megadása 

szükséges. 

 

A létfontosságú rendszerelemre 

vonatkozó adatok pontos és 

hiánytalan megadása szükséges az 

alábbi bontásban. 

 

A rendkívüli esemény által érintett 

kijelölt létfontosságú rendszerelem 

nevének, címének és az esemény 

idejének pontos, hiánytalan 

megadása szükséges. 

Amennyiben a kijelölt létfontosságú 

rendszerelem egyben honvédelmi 

létfontosságú rendszerelemként is ki 

van jelölve úgy az első négyzetet be 

kell ikszelni. Az első négyzet üresen 

hagyása esetén a második kérdésre 

nem kell válaszolni. Ha az üzemeltető 

értesítette a ügyeleti szolgálatot, akkor 

a második négyzetben ezt is ikszel kell 

jelölni. 

 



 

  
 

  
 

 

A rendkívüli esemény által érintett kijelölt 

létfontosságú rendszerelemet be kell sorolni 

az Lrtv. 1. melléklet szerinti ágazatok és 

alágazatokba és kiválasztani a legördülő 

listából. KIZÁRÓLAG EGY ÁGAZATOT 

VÁLASSZON! Majd a vonatkozó ágazati 

kormányrendeletekben meghatározott 

rendkívüli eseményeket kell kiválasztani a 

legördülő listából. 

 

A rendkívüli esemény térben és időben való 

elhelyezése, jellemzése és annak hatásai a 

kijelölt létfontosságú rendszerelem 

üzemfolytonos működésére.  Továbbá a 

kölcsönös függőségekből eredő hatások 

mértéke és kiterjedése (beszállítók, 

versenytársak, harmadik felek, ügyfelek). 

A bekövetkezett rendkívüli 

eseményekről haladéktalanul 

tájékoztatni kell a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi 

szervének ügyeleti szolgálatát az 

alábbi elérhetőségek egyikén. 



 

Rendkívüli események az ágazati kormányrendeletek szerint 

1. Energia 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 

18. § (1) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a villamos energia alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú 

rendszerelem esetében 

a) olyan mértékű villamosenergia-ellátási zavar, amely előreláthatóan 8 órát meghaladó kieséssel jár, és legalább 10 000 felhasználót zár ki a 

vételezésből,  

b) a villamosenergia-átviteli rendszerirányításban a 30 percen belül nem helyettesíthető operatív irányítási rendszerek olyan mértékű 

meghibásodása, amely a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát,szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti, 

c) a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésben az az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari állapot vagy feszültségszinttől való eltérés, 

amely részben vagy egészben ellehetetleníti a tervszerű menetrendi szállításokat, a kiegyenlítő szabályozás teljesítését, és amely üzemzavari állapot 

csak rendkívüli intézkedésekkel hárítható el, amelyhez egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű műszaki 

segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik, 

d) a villamos energia termelésében a rendszerszintű szolgáltatások biztosításában részt vevő, 50 MW és ezt meghaladó névleges teljesítőképességű 

erőművek tartós kiesése – különösen a termelés tervszerű leállása –, amely erőmű importtal vagy más módon sem helyettesíthető, előreláthatóan 

legalább 24 órán át fennáll, és a kiesés következtében a rendszerszintű szolgáltatások szükséges mennyisége nem áll az átviteli rendszerirányító 

rendelkezésére, 

e) a Black Start szolgáltatást nyújtó erőművek előreláthatóan 12 órát meghaladóan nem képesek elindítani termelő gépegységüket, és nem képesek 

a hálózatra kiadott feszültség és teljesítmény, valamint frekvencia szabályozására,  

f) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, 

g) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység olyan mértékű csökkentéséhez vezetne, amely az a)–f) pont szerinti 

kritériumokat eléri, vagy a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet. 

 

(2) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a kőolaj alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú rendszerelem esetében 

a) a kőolajkésztermék gyártását, elosztását végző kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetésben az az előreláthatóan 24 órát meghaladó 

üzemzavari állapot, különösen közműkiesés, informatikai kiesés, amelynek elhárításához egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű 

műszaki segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik, 

b) a kőolajkésztermék-gyártást, alapanyag-, illetve készterméktárolást végző szolgáltató olyan mértékű kiesése, amely következtében a szükséges 

késztermékszükséglet 72 órán keresztül legalább 50%-ban nem biztosítható, 

c) ha az a kőolajkésztermék-gyártást, alapanyag-, illetve készterméktárolást végző szolgáltató alaptevékenységének átalakításához, helyettesítő 

technológia alkalmazásához vezet, 

d) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, 

e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet. 

 

(3) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a földgáz alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú rendszerelem esetében 

a) a földgázelosztó hálózaton olyan mértékű földgázellátási zavar, amely legalább 10 000 felhasználási helyet érintő, előreláthatóan legalább 24 órát 

meghaladó kimaradást eredményez fűtési időszakban, 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f2a60cfd8fe139c3070232e93e84722c90869cb7/megtekintes


 

b) a földgázszállításban a szállítóvezeték rendszer olyan, előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari állapota, amely a tervezett szállítások 

teljesítését veszélyezteti, a rendszerüzemeltető előreláthatólag nem képes ellátni a feladatot, és amelynek elhárításához egyéb külső szerv bevonása 

szükséges, vagy olyan jellegű műszaki segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik,  

c) a rendszerirányításhoz szükséges operatív irányítási rendszerek olyan mértékű meghibásodása, amely a földgázszállító-rendszer üzembiztonságát, 

szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti, és előreláthatóan 8 órán belül nem állítható üzemzavarmentes állapotba, 

és azt várhatóan nem tudja tartalék rendszerrel helyettesíteni, 

d) a földgáztárolásban a földgáztároló tárolói rendszerüzemeltetőnként az összevont technikai kapacitásainak – figyelembe véve a letöréseket – 

legalább 50%-os tartós kiesése, amely előreláthatóan a téli kitárolási időszakban eléri a 24 órát, 

e) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, és azt alternatív rendszerelemmel vagy távoli hozzáféréssel 

nem tudja pótolni, a rendszerelemet üzemeltetni, vagy 

f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység olyan mértékű csökkentéséhez vezetne, amely az a)–e) pont szerinti 

kritériumokat eléri, vagy a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet. 

 

(4) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a távhő alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú rendszerelem esetében 

a) olyan mértékű távhő ellátási zavar, amely legalább 10 000 felhasználói vagy díjfizetői helyet érintő, előreláthatóan legalább 8 órát meghaladó 

kimaradást eredményez, 

b) az olyan esemény, amely a kijelölő vagy nyilvántartó hatóság tájékoztatása alapján más alágazatban kijelölt  létfontosságú rendszerelem 

üzemfolytonos működéséhez szükséges feltételek 4 órát meghaladó leállásához vagy az a más alágazatban kijelölt létfontosságú rendszerelem 

üzemeltetőjének hivatalos tájékoztatása alapján az alaptevékenység átalakításához vezet, 

c) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, vagy 

d) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység a) pontban foglalt hatást kiváltó leállításához, szüneteltetéséhez vezethet. 

2. Közlekedés 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet 

16/G. § Közlekedés ágazatban rendkívüli eseménynek minősül 

a) ha a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon elhelyezett, a forgalomirányítási rendszerbe kötött adatgyűjtő, megfigyelő, illetve 

forgalombefolyásolást lehetővé tevő út menti megjelenítő elemek 10 %-át meghaladó eleméről – az útmeteorológiai és a forgalomszámlálási 

elemeket kivéve – 8 órát meghaladó időtartam alatt nem érkezik adat, 

b) a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon működő forgalomirányítási rendszer teljes leállása, illetve az alagút vezérlő-számítógép 

50 %-os vagy annál nagyobb mértékű leállása meghaladja az észleléstől számított 8 órát, vagy 

c) az 500 000 főt meghaladó lakosságú városban a rendszerbe kötött forgalomirányítási feladatokat ellátó elemek 10 %-át meghaladó mértékű 

leállása meghaladja az észleléstől számított 4 órát, 

d) a kijelölt létfontosságú határátkelőhelyek teljes lezárása, működésképtelenné válása, 

e) a kijelölt létfontosságú úthálózati elemek 4 órát meghaladó teljes lezárása, kiesése vagy olyan mértékű sérülése, amely helyreállítása meghaladja 

a 60 napot, 

f) a különleges jogrend, a katasztrófaveszély, a honvédelmi veszélyhelyzet, vagy az egészségügyi válsághelyzet időszakban bekövetkezett minden 

olyan esemény, amely a szolgáltatás illetve a forgalomirányítás ellátásának megszűnéséhez, átalakításához vezet, 

g) a légiforgalmi irányító szolgálat ellátása kritikus szint alá csökkenése, ha az alaptevékenység ellátása nem biztosítható,  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900161.KOR


 

h) a körzeti irányító szolgálat, a bevezető irányító szolgálat, a repülőtéri irányító szolgálat, vagy a légiforgalmi irányító szolgálat egészének ellátása 

tartósan nem biztosítható, 

i) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, 

j) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.” 

3. Agrárgazdaság 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

„8/A. § Az agrárgazdaság ágazatban rendkívüli eseménynek minősül 

a) az olyan esemény, amely a kijelölt létfontosságú rendszerelem működése szempontjából kritikus feltételek, műveletek, technológiák, 

szolgáltatások leállásához, vagy az alaptevékenység átalakításához vezet, 

b) az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavar, amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívül hatóság, személy, vagy vállalkozás bevonása 

szükséges, 

c) az illetékes hatóság által a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlat elrendelése,  

d) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység teljes leállításához, szüneteltetéséhez vezethet, 

e) az olyan élelmiszerbiztonsági esemény, amely megakadályozza a biztonságos termék folyamatos kibocsátását, 

f) az állatjárvány leküzdését megakadályozó esemény.” 

4. Egészségügy 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 

15/A. § Az egészségügyi ágazatban rendkívüli eseménynek minősül 

a) létesítmény, intézmény esetében előre láthatóan 2 órát meghaladó közműkimaradás, 

b) az infrastruktúrát érintő, külön jogszabályban meghatározott minden olyan esemény, amely a működéshez szükséges feltételek leállásához, vagy 

az alaptevékenység átalakításához vezet, 

c) az infrastruktúrát érintő, külön jogszabályban meghatározott minden olyan rendkívüli esemény, amely a működéshez szükséges feltételek 

leállásához, vagy az alaptevékenység átalakításához vezet, 

d) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, 

e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.” 
5. Pénzügy 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 

7/C. § Pénzügy ágazatban rendkívüli eseménynek minősül 

a) a 30 percen belül nem helyettesíthető irányítási rendszerek olyan mértékű sérülése, kiesése, meghibásodása, amely a rendszer üzembiztonságát, 

szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét veszélyezteti, vagy amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívüli beavatkozás szükséges, 

b) az érintett szervezet alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek vagy közművek olyan kiesése, amely 

előreláthatóan 1 órán belül nem pótolható, vagy amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívüli beavatkozás szükséges, 

c) az előreláthatóan 1 órát meghaladó kiesés vagy a normál szolgáltatási szinttől elmaradó szolgáltatás az alábbi területekre vonatkozóan: 

ca) számlavezetés, 

cb) elektronikus csatornák (különösen: bankkártya, internetbank és elektronikus fizetések), 

cc) készpénzellátás, 

d) az előreláthatóan 24 órát meghaladó kiesés vagy a normál szolgáltatási szinttől elmaradó szolgáltatás a készpénzellátásra vonatkozóan, 

e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, 

f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.” 

6. Infokommunikációs technológiák 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300540.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500246.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500330.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700249.KOR


 

13/C. § (1) Infokommunikációs technológiák ágazatban rendkívüli eseménynek minősül  

a) létesítmény, szolgáltatás nyújtását érintő igénybe vett közműszolgáltatások előre láthatóan 4 órát meghaladó kimaradása,  

b) az olyan esemény, amely a szükséges feltételek leállásához, vagy az alaptevékenység átalakításához vezet, 

c) létesítmény, eszköz, vagy berendezés olyan meghibásodása, zavara, amely legalább az alábbi hatások valamelyikével jár:  

ca) a helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás olyan meghibásodása, amely az előfizetők 30 %-át érinti, várhatóan 4 órát meghaladó 

időtartamban,  

cb) a mobil rádiótelefon- vagy mobil internet-hozzáférés szolgáltatás olyan meghibásodása, amely a szolgáltatással ellátott terület minimum 30 %-

át érinti, várhatóan 4 órát meghaladó időtartamban, 

cc) a mobil rádiótelefon szolgáltatás minőségének jelentős romlása, így különösen a sikeres hívások arányának 2 órát meghaladó időtartamban 

fennálló csökkenése, az esemény bekövetkezését megelőző év átlagához képest 35 %-ot meghaladó mértékben, 

cd) az elektronikus hírközlő hálózatok olyan meghibásodása, amely a kormányzati, közigazgatási, nemzetbiztonsági, rendőrségi, honvédelmi, 

katasztrófavédelmi igények kielégítését szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokban, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó infrastruktúrában szolgáltatás-kiesést okoz, nemzetközi összeköttetést, vagy segélyhívó 

szolgáltatást érint, 

ce) az olyan, a kábeltelevíziós, digitális földfelszíni, vagy műholdas műsorterjesztési szolgáltatás nyújtását ellehetetlenítő, vagy jelentős mértékben 

veszélyeztető eseményt és annak folytán kialakult helyzetet, amely országos közszolgálati, vagy jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltató 

médiaszolgáltatását 2 órát meghaladó időtartamra elérhetetlenné teszi, 

cf) a postai szolgáltatás normál üzemmenetét 5 órát meghaladóan akadályozó zavar, 

cg) különleges jogrend, katasztrófaveszély, honvédelmi veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet idején bekövetkezett minden olyan 

esemény, amely az elektronikus hírközlési, a postai és a műsorszórás szolgáltatás ellátásának megszűnéséhez, átalakításához vezet, 

d) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, 

e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.  

7. Víz ágazat 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

„6/A. § Víz ágazatban rendkívüli eseménynek minősül 

a) az a víziközmű szolgáltatási zavar vagy kiesés, amely legalább 3000 felhasználási helyet érint, és helyreállítása várhatóan legalább 4 órát vesz 

igénybe, 

b) a kijelölt víztározó, víztisztító mű, ivóvíztároló medence olyan szennyeződése, zavara, vagy kiesése, amelynek helyreállítása várhatóan legalább 

8 órát vesz igénybe, 

c) az árvízvédelmi rendszer eseményei közül a rendkívüli védelmi fokozat elrendelése, 

d) vízkárelhárítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként azonosított létesítmény 

da) hirtelen tönkremenetele, amely a folyók medrében visszafordíthatatlan változást idéz elő, és olyan rendkívüli árhullám kialakulásához vezet, 

amely töltésszakadás veszélyével fenyeget, 

db) működésképtelenné válása, amely a térségi ivóvízellátást és ezáltal az adott térség lakosságának ivóvízellátását veszélyezteti, 

dc) hatásterületére eső NATURA 2000 területek természeti értékei jelentős mértékű károsodása, vagy 

dd) működésképtelensége, amely a hazai vízrendszerek közötti vízátvezetés hiányában a mezőgazdasági vízszolgáltatást veszélyezteti,  

e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,  

f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300541.kor


 

8. Közbiztonság-védelem 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

„5. § Közbiztonság-védelem ágazatban rendkívüli eseménynek minősül 

a) a kijelölt rendvédelmi rendszer, létesítmény épületeiben történt tűzeset vagy műszaki mentés, 

b) olyan infrastruktúrában bekövetkezett zavar vagy kiesés, amely esetén az érintett rendvédelmi szerv a törvényben meghatározott feladatai közül 

legalább kettőt nem tud ellátni, és a rendszer, létesítmény várhatóan 12 órán belül nem helyettesíthető, 

c) az érintett rendvédelmi szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egységének olyan kiesése, amely várhatóan 48 órán 

belül sem pótolható, vagy 

d) az érintett rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek olyan kiesése, amely várhatóan 

8 órán belül nem pótolható.” 

dd) működésképtelensége, amely a hazai vízrendszerek közötti vízátvezetés hiányában a mezőgazdasági vízszolgáltatást veszélyezteti, 

e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,  

f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.” 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300541.kor

