
 

 

Megalakult a Nemzeti Kibervédelmi Intézet 

Nyikes Zoltán ÓE BDI doktorandusz, 2015. október 31. 

Bemutatkozó sajtótájékoztató keretében dr. Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

főigazgatója és dr. Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vezetője tájékoztatta az 

érdeklődőket a Nemzeti Kibervédelmi Intézet megalakulásáról és szerepéről 2015. október 28-n, 

Budapesten, mely eseményre egyetemünk képviselői is meghívást kaptak. 

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet megalakítása a napjaink kihívására adott kormányzati válasz, amelynek 

fő céljai a kibertér védelmének ellátása a kiberbűnözői támadások ellen, valamint a kiberterrorizmus 

egyre növekvő méretének visszaszorítása.  

A kormányzat hosszas munkájának eredménye az intézet megalakulása, amely a 2012-ben elfogadott 

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában került megalapozásra. Ez a 2013-ban elfogadott 

Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia nyomán, a parlament által elfogadott, az állami és 

önkormányzati szervezetek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.), 

alapján kerültek megalapításra a különböző kormányzati munkacsoportok, a Nemzeti Elektronikus 

Információbiztonsági Hatóság, a Kormányzati Eseménykezelő Központ, azaz a GovCERT, amely a 

feladatainak egy részét az addig működő Puskás Tivadar Közalapítványtól vette át, valamint az ágazati 

CERT-ek. A fenti kormányzati törekvést és tevékenységet az Európai Unió is elismeri, mint a „magyar 

modell”-t. 

Miért pont az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat? 

A Belügyminisztérium 2014-ben megkezdte az E-közigazgatás fejlesztésének gyorsítását, amely az 

Európai Uniós trendeket követi. A védelmi intézkedések a szakszolgálathoz koncentrálódtak eddig is, 

amely elsősorban szolgáltatói tevékenység ellátását jelenti a közigazgatási szereplők számára. A 

kormányzati szervezetek közül az NBSZ rendelkezik a közigazgatásban a legnagyobb kompetencia-, 

humánerőforrás- és technikai koncentrációval. 

Dr. Bencsik Balázs intézetvezető elmondta, hogy a 2015. október 1-vel megalakításra került új 

szervezet egy olyan kompetencia központ, amely nem a „titkokra” és azok megtartására lett 

létrehozva, hanem az állam magasabb szintű információbiztonságának biztosítását hivatott szolgálni. 

Az információgyűjtés mellett a védelemről is tud gondoskodni. Az Ibtv. 2015-ben végrehajtott 

felülvizsgálatának köszönhetően átszervezésre és ez által racionalizálásra került a kormányzat 

kibervédelmi szervezeteinek alá-fölérendeltsége, amely az alábbi ábrán látható.  

 

Jelenlegi kiberbiztonsági struktúra 

A közel 4000 kormányzati ügyfél azonban nem csak akkor kerül kapcsolatba a Nemzeti Kibervédelmi 

Intézettel, ha már megtörtént az incidens, hanem abban az esetben is, hogyha egy új rendszer 



 

 

tervezéséhez, kiépítéséhez kérnek támogatást. Továbbá folyamatos támogatást nyújt a már meglévő 

informatikai rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez is.  

Kérdésünkre az intézetvezető elmondta, hogy az olyan önálló és független kritikus infrastruktúrát 

üzemeltető kormányzati intézményekkel, mint például a Honvédelmi Minisztérium, fontosnak tartják 

az együttműködést, mivel a külön-külön megszerzett üzemeltetési információk és tapasztalatok, 

hatékony és kölcsönös cseréje akár a külföldi partnerszervezetekkel is, egyaránt növeli minden 

résztvevő kiberbiztonságát. 


