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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
'Ielefon: (36-1) 336-4800 Fax: (36-1) 336-4802 

H-1399 Budapest 62. Pf.: 710. 

Q#~ 
Ikt.sz.: 30700/9111112017. 

l. sz. pId. 

Tárgy: Adatigénylés 

Kiss Péter Úrnak 

Tisztelt Uram! 

A " KiMitTud " e lne vez ésű weboldalon keresztül f eltett kérdéseit, valamint az ott e lőterjesz teU 

adatigénylését illetően az alábbiakról tájékoztatom. 

l. Tárgyi eszközök beszerzése 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) által megkötött, nyilvános 
szerződések, így a közbeszerzési tárgyúak, valamint a kapcsolódó dokumentáció is, e lérhe tőek a 
www.nbsz.gov.hu/?mid=30 webcímen. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (a továbbiakban: NKl) 
amely a Kormány rendelete alapján működő Kormányzati Eseménykezelő Központot, valamint a 
Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságot foglalja magában - tevékenységével 
kapcsolatban - a 2015-2016-os évekb en - keletkezett dokumentumokat jelen válaszirat 
mell ékletei tartalmazzák. 

2. Intézm ényi költségvetés 

Tekintettel arra, hogy az NKI az NBSZ szervezeti keretein beliil működik (így nem önálló 
költségvetési szerv), az NBSZ " összköltségvetése" a Magyarország 2015. evz központi 
költségvetés éről szóló 2014 . évi C. törvény, valamint a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015 . évi C. törvény alapján a következők szerint alakult: 

2015. évi költségvetés: 17. 654.500.000,-Ft. 
2016. évi költségvetés: 17.677.700.OOO,-Ft. 

3. Feladat-végrehajtás 2015-2016-os években 

Az NKI az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 
L. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatait - jogszabályi 
kötelezettségeinek eleget téve - maradéktalanul ellátta. 
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4. Tudatosítás, oktatások, tréningek, kampánvok 

A fenti tárgykörben keletkezett dokumentumok és információk a www.govcert.hu weboldalon, a 
" Tudatosító anyagok" fejezetcím alatt megtalálhatóak. 

5. Egyéb kérdések 

Az adatigénylés során feltett további kérdésekkel kapcsolatban a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló 1995. évi CXXV: törvény 48. § (1) bekezdésben foglaltak alapj án - nemzetbiztonsági 
érdekből - a válaszadást megtagadom. 

Kérem tájékoztatásom szives tudom ásulvételét. 
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Készült: 2 pld./I lap/2 oldal 
Melléklet: Kimutatások, összegzések 12 lap/23 oldal (kizárólag elektronikusan) 
Kapják : 1. sz. pid Adattár 

2. sz. pid. Címzett részére elektronikusan továbbítva 
Készítette/gépelte: dr. Rück István nb. jhdgy. (336-4823) 
Irattári jelzés: 
Azonosító: \\SECURED.NBSZ.LOCAL \Home$\ruck.istvan \Belsólközérdekíí adat igénylés.doc 
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