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Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiről szóló 
318/2008. (XII. 23.) kormányrendelet, az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő 
informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes 
használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. Rendelet, a Belügyminisztérium 
Informatikai Biztonsági Politikája kiadásáról szóló 12/2004. (BK 12.) BM utasítás 
valamint az Internet tartalomszolgáltatóként történő belügyi igénybevételéről szóló 
29/2004. (BK 20.) BM utasítás rendelkezései alapján és a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatára (a 
továbbiakban: SzMSz) figyelemmel a hivatali szervezet vonatkozásában a következő 
Informatikai Biztonsági Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adom ki: 

 
I. 
 

I. Bevezető rendelkezések 
 
 

1. A szabályzás célja 
 
A Szabályzat alapvető célja: a Hivatal informatikai rendszerei által kezelt 
információvagyon bizalmasságának, hitelességének, sértetlenségének, rendelkezésre 
állásának és funkcionalitásának megőrzése és fenntartása. A számítástechnikai 
berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatának, az adatok kezelésének 
(tartalmi és formai megőrzés), az adatcsere és adatszolgáltatás, a feldolgozás teljes 
folyamatának, az informatikai biztonsági rendszeren tárolt adatok mentési rendjének 
meghatározása. A titok-, vagyon- és tűzvédelmi előírások betartását biztosítsa, a 
jogosulatlan adathozzáférést megakadályozza, valamint a rosszindulatú adat 
felhasználást, valamint az egyéb fenyegető veszélyeket megelőzze. Az elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján a közvélemény pontos és 
gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok elektronikus úton történő 
közzétételét valamint a Hivatal internetes honlapjának tartalmi szolgáltatását 
szabályozza. A hivatali számítógépes hálózat munkaállomásairól történő Internet 
elérést és elektronikus levelezési rendszer használatának szabályait meghatározza. A 
Hivatalnál bevezetett biztonságos nyomatképző kellékanyag nyilvántartási rendszer 
szervi tevékenységeit szabályozza. 
 

2. Kapcsolódó jogszabályok 
 
1) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 
2) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eisztv.) 
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3) Az állami és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (Ttv.) 
4) A kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiről szóló 318/2008. 

(XII. 23.) Korm. rendelet (ÁhR.) 
5) Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 
6) Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (Csvhtv.) 

7) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1995. 
október 24-i 95/46/EK irányelve 

8) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 
9) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló, 1992. évi 

LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.) 
10) Az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, 

együttműködési képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 

11) Az Nytv. végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
NytvvhR.) 

12) A Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Politikája kiadásáról szóló 12/2004. 
(BK 12.) BM utasítás 

13) Az Internet tartalomszolgáltatóként történő belügyi igénybevételéről szóló 
29/2004. (BK 20.) BM utasítás 

14) Az Internet belügyi igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 36/2001. (BK 
15.) BM utasítás 

15) A személyes és a közérdekű adatok belügyi igazgatási területen való kezelésének 
és védelmének egyes szabályairól szóló 33/1999. (BK 22) BM utasítás (BMu.) 

16) Nógrád Megyei Kormányhivatal SZMSZ-e 
17) A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső 

rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 

18) A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi 
mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet, 

19) A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény (üvegzseb tv.), 

20) A Közigazgatási Informatikai Bizottság 19. sz. ajánlása „A közigazgatási 
szervezetek által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire”. 2009. 
3.0 
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3. Biztonsági fokozat, minősítés 
 
Az Nógrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) szolgálati használatra 
minősített személyi és jogvédelmi adatokkal dolgozik, ezért fokozott biztonsági 
fokozatba tartozik. A számítástechnikai védelmi szabályzat hatálya alá tartozó 
személyi adatokat hivatali titok minősítéssel kell kezelni. 

4. A szabályzás hatálya 
 

a. Az informatikai biztonsági szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hivatal 
valamennyi dolgozójára, akik a számítástechnika alkalmazás folyamatában részt 
vesznek, vagy a Hivatal szolgáltatásait igénybe veszik. 

 
b. Az informatikai biztonsági szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden 

számítástechnikai eszközre, számítástechnikai adathordozóra, valamint az azokon 
tárolt bármely adatállományra, szoftverre. 

 
II. Általános rendelkezések 

 

Számítástechnikai eszközök védelme 
 

a) A számítógépek és eszközök rendeltetésszerű használatáért az a 
kormánytisztviselő a felelős, akinek az – Informatikai eszközök nyilvántartása 
szerint- használatában van.  
 

b) Az okmányirodai és a választási rendszer informatikai eszközeinek technikai 
védelméről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(továbbiakban: KEK KH) által előírt módon, vagyonvédelmi rendszer, 
tűzvédelmi rendszer, beléptető rendszer alkalmazásával kell gondoskodni. A 
géptermi rendre vonatkozó előírást az 1. számú melléklet, a gépterem tűzvédelmi 
utasítását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
c) A Hivatalnál lévő számítógépekről és tartozékairól az informatika elektronikus 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza  
 

- a számítógép alapvető adatait, tartozékait, kiegészítő egységeit  
- a gép használóját  
- a számítógép felépítését és a számítógéppel történteket 

 
d) A hálózati működést vezérlő számítógépen kizárólag az erre kiképzett 

szakemberek dolgozhatnak. 
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e) A Hivatal által használt szoftverekről szoftvernyilvántartást kell vezetni, amely 
tartalmazza a szoftverrel kapcsolatos legfontosabb adatokat, a szoftverrel 
kapcsolatos jogosultságokat, valamint a számítógép és a használó adatait. A 
nyilvántartás vezetése az informatika feladata.  
 

f) Az informatikai helyiségek, a gépterem beléptető rendszerének mágneskártyáiról 
nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a mágneskártya azonosítását, 
jogosultsági szintjét és a használó adatait. A nyilvántartás vezetése az informatika 
feladata.  

 
g) Meghibásodás megelőzéséről folyamatos karbantartással kell gondoskodni, 

üzemzavar esetén a javítást csak arra kiképzett szakember végezheti. 
 

h) Fizikai sérülések megelőzése érdekében (pl.: helyi hálózati-, elektromos 
vezetékszakadás) a számítógépet telepítési helyéről elmozdítani, vagy áthelyezni 
nem szabad. 

 
i) Az informatikai eszközökön csak a Hivatal munkatársai dolgozhatnak. A 

Hivatalban elhelyezett, a Hivatal vagy külső szervezet tulajdonában lévő 
informatikai eszközökön, külső személy eszköz- vagy programkarbantartást 
előzetesen egyeztetett időpontban, az informatika munkatársának jelenlétében 
végezhet. A Hivatal tulajdonában lévő eszköz karbantartásához felhatalmazás 
szükséges. Az elvégzett munkáról kiadott munkalapokat az informatika őrzi. 

 
j) A meghibásodások megelőzése érdekében az eszközök szükség szerinti 

karbantartásáról, továbbá üzemzavar esetén a hiba haladéktalan és szakszerű 
elhárításáról az informatika gondoskodik 

k) A hálózati védelmi rendszer integritása, védelme valamint fizikai sérülések 
megelőzése érdekében a számítástechnikai eszközöket csak informatikus vagy 
általa felügyelt személy telepítheti és helyezheti át.  
 

l) Vagyonvédelmi megfontolásból azokat a szobákat, ahol számítógép üzemel, 
biztonsági zárral kell ellátni. A kormánytisztviselő köteles a munkaidő 
végeztével a számítógépet, az elektromos elosztót kikapcsolni - kivéve, ha ettől 
eltérő más eseti utasítást nem kap (pl. rendszergazda) - az ajtót bezárni és a 
kulcsot a portára leadni. A hivatalból javításra, vagy más célból eszközöket 
elszállítani csak bizonylatolás után lehet.  
 

m) Számítástechnikai eszközt és tartozékát helyéről elvinni a munkahelyi vezető, 
vagy a rendszergazda tudta és engedélye nélkül nem szabad. Mobil informatikai 
eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyvét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

n) A számítástechnikai eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy azokról illetéktelen 
személy, a védelmi rendszer megsértése nélkül adatot leolvasni ne tudjon.  
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o) Elektromos érintésvédelmi szempontból a számítástechnikai eszközöket csak 
védőföldeléses, kapcsolható dugaszoló aljzatba szabad csatlakoztatni. Annak 
sérülését minden esetben jelezni kell. A berendezéseket vízzel oltani vagy 
tisztítani tilos! 
 

p) A tűz elleni védekezés rendjét és elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket 
a Hivatal Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. 
 

q) Az informatika kormánytisztviselői belső munkamegosztás szerint naponta 
ellenőrzést tartanak a szerver helyiségekben (szünetmentes áramforrás, klíma, 
berendezések általános állapota). 
 

r) A védelmi rendszer megsértésének észleléséről (pl. betörés, tűz) az informatikát 
haladéktalanul értesíteni kell, aki a hivatalvezető tájékoztatása után, az 
intézkedési tervben meghatározottak szerint jár el. 

 
 

2. Adatok és programok védelme 
 

a) A Hivatal számítógépes adatfeldolgozási folyamatába kerülő információkat és 
programokat fokozott biztonsági fokozat szerint kell kezelni. Ezen fokozatba 
sorolás független az adatok megjelenési formájától. Ettől eltérő esetben a Titkos 
Ügykezelési Szabályzat szerint kell eljárni. 

 
b) A hivatalban csak jogtiszta számítógépes programot szabad használni, futtatni. 

Minden programról biztonsági másolatot kell készíteni. Számítógépes program 
telepítését csak rendszergazdai jogosultságú informatikus végezheti. 

 
c) A Hivatalban működő számítógépeken csak előzetesen ellenőrzött programot 

szabad futtatni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a vásárolt vagy átvett program 
tesztelésére, esetleges működést akadályozó hibák felderítésére. A feltárt 
hiányosságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a programot szállító 
szervhez haladéktalanul el kell juttatni. Hibás programot üzembe helyezni tilos! 

 
d) A tesztelést a felhasználóval közösen az informatikus végzi el. 

 
e) Vásárolt, vagy átvett program esetén minden esetben biztonsági másolatot kell 

készíteni. 
 

f) A programok felhasználói dokumentációját a felhasználás helyén kell tartani. 
 

g) Feldolgozásra kerülő adatok előkészítése 
 

Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött 
adatok kerülhetnek. Az ellenőrzésért az adatfelelősség elve szerint adatlapos 
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rögzítés esetén az adatlapot kiállító, adatlap nélküli rögzítés esetén feldolgozást 
végző kijelölt kormánytisztviselő felelős. Lehetőség szerint biztosítani kell, 
hogy az adatok a keletkezés helyén kerüljenek rögzítésre. Az un. törzsadattárak 
módosítását kizárólag illetékes vezetői engedéllyel lehet megtenni. (Pl.: 
önkormányzati és címjegyzék adattár, iktatási törzsállományok, számlatükör 
adattár, stb.)  

 
i) Feldolgozás folyamata 

 
− Az adatállományok módosítását kizárólag csak a feldolgozásra készült 

programmal lehet elvégezni.  
 

− Ha az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó 
adatvesztés veszélye áll fenn, akkor az adatrögzítést azonnal be kell fejezni és 
a további adatvesztés elkerülése érdekében az informatikust haladéktalanul 
értesíteni kell. 

 
j) A felettes szervnek jelentett adatállapotot a jelentésadással egyidejűleg külső 

adathordozóra menteni kell, melyet az iratkezelési szabályzat szerint iratként kell 
kezelni. 
 

k) A munkaállomások saját könyvtáraiba mentett adatok gondozásáért (mentésért, 
karbantartásáért) a felhasználók a felelősek. 
 

l) Mentés 
 

− A számítógépeken tárolt információk biztonságos megőrzése céljából az 
adatokat szükséges rendszerességgel legalább két egyező példányban menteni 
kell. 

− Népesség-nyilvántartási adatállományokat legalább havonta külső meghajtó 
egységre, vagy CD-re, DVD-re, DAT kazettára kell menteni. 
 

− Egyedi gépek vagy programok esetén a mentés gyakoriságát az adott 
adatfeldolgozási tevékenységet felügyelő illetékes vezető határozza meg. 

 
− A hivatali szerverek rendszer és adatbázis adatainak mentési tervét a 4. sz. 

melléklet tartalmazza. 
 

m) A számítógépes programok a szerzői jog szerint védelmet élveznek, ezért 
másolásuk, harmadik fél számára történő továbbadásuk tilos. 
 

n) Mágneses adathordozókon tárolt adatok és programok törlését csak a 
tevékenységet felügyelő illetékes vezető engedélye alapján lehet elvégezni. 
Külön figyelmet kell fordítani az irattárazási és selejtezési szabályok betartására. 
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o) Hálózati alkalmazások esetében az adatvesztés elkerülésére és az adatbiztonság 
fokozására személyre lebontott hozzáférési jogosultságot kell meghatározni az 
alkalmazás lehetőségeinek függvényében. 
 

p) A személyes adat nyilvánosságra hozása csak törvény közérdekű célú 
rendelkezése esetén lehetséges. A nyilvánosságra hozatalhoz minden egyéb 
esetben az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása 
szükséges. A nyilvánosságra hozhatóság elvi kérdésében a főigazgató dönt. 
 

q) A Hivatalnál kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról 
és az adatokat felhasználókról a hivatal Adatvédelmi szabályzata rendelkezik 

 
  

3. Külső adathordozók védelme 
 

a) Az adathordozókat a gyors és egyszerű elérés érdekében mind vizuális, mind 
számítógépes olvasásra alkalmas azonosítóval (címkével) kell ellátni. Biztosítani 
kell a külső és belső címzés azonosságát.  

 
b) A mentést tartalmazó adathordozók megőrzési idejét úgy kell meghatározni, 

hogy azokról az aktuális adatállomány sérülés esetén visszaállítható legyen. 
 

c) Az adathordozót óvni kell a szennyeződésektől és fizikai sérüléstől, ezért 
használat közben óvakodni kell a hordozó réteg megérintésétől, használat után, 
pedig zárható dobozban, vagy a gyári csomagolásban kell tartani. 
 

d) A rendszer és adatfájlok biztonsági mentését tartalmazó fájlok másolatait külön 
kijelölt helyiségben, lemez szekrényben kell tárolni. 

 
e) Külső szervnek átadott adathordozókról átadás-átvételi bizonylatot kell 

készíteni. 
 

f) Selejtezett számítógépek adathordozóit úgy kell törölni, hogy azok hivatali 
tartalma semmilyen úton ne legyenek visszaállíthatók. 

 
g) Azon helyiségeket, ahol a számítástechnikai eszközöket működtetik - munkaidőn 

kívül, továbbá munkaidőben, ha az ügyintéző nem tartózkodik a szobában - 
zárva kell tartani. 

 
h) A napi munka végeztével az adathordozókat, dokumentációkat biztonsági zárral  

ellátott szekrényben kell tárolni. 
 
i) A tűzrendészeti előírásokat be kell tartani. Ennek érdekében gondoskodni kell 

oltókészülék felszereléséről. 
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4. Hálózat üzemeltetése 
 

a. A világhálót és az elektronikus levelezést a hivatali feladatok keretében, hivatali 
célra és a vonatkozó üzemeltetési szabályok szerint lehet használni.  

 
b. A hálózati szervereken közösen használt területeket csak az üzemeltetési 

szabályok szerint lehet igénybe venni. A közös terület elérési jogosultságát az 
informatika alakítja ki. 

 
c. A közösen használt szerverek adattartalmát az informatika ellenőrzi, karbantartja 

és menti. 
 

d. A hardver-egységek és a rendszer-szoftver karbantartását az informatika vagy 
karbantartással megbízott szervezet végzi helyi munkatársak segítéségével. 
 

e. Szerver gépek alkalmazása esetén szünetmentes áramforrást kell használni. A 
szervereknél a konfiguráció változása előtt és után biztonsági mentést kell 
készíteni. 
 

f. Az operációs rendszer és biztonsági másolata visszaállíthatóságát biztosítani kell 
az azonnali helyreállíthatóság érdekében. Változás esetén teljes rendszermentést 
kell végezni. 
 

g. Munkaállomásokról hálózatra, illetve az Internetről idegen programokat, adatokat 
másolni hálózatra, saját gépre, csak a rendszergazdával történő egyeztetés után 
lehet. Vírusfertőzés gyanúja esetén a rendszergazdát azonnal értesíteni kell.  

 
h. A hálózati vezeték és egyéb csatlakozó elemek rendkívül érzékenyek, ezeket 

mindennemű sérüléstől óvni kell.  A hálózat vezetékének megbontása szigorúan 
tilos! 
 

i. A tárolt adatokhoz, illetve a munkakörökhöz kapcsolódó alkalmazásokhoz 
történő hozzáférési lehetőséget bejelentkezési azonosító és jelszó használatával 
kell szabályozni. 
 

j. A hálózat biztonságos működése érdekében a hálózat-felhasználók számára 
rendelkezésre bocsátott háttértár területen olyan szoftvert futtatni, mely a hálózat 
operációs rendszer által létrehozott háttértárstruktúrát átrendezheti, nem szabad.  
 

k. A Hivatal belső, fizikailag elkülönült informatikai rendszereit az általános 
átjárhatóság megakadályozására tűzfalakkal kell védeni. Vonatkozik ez minden, 
fizikailag önálló belső hálózatot használó szervezeti egységre, illetve az ott lévő 
informatikai eszközökre, rendszerekre. 
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5. Jelszavak kezelése 
 

a) Az informatikai rendszerekhez a hozzáférés védettségét az operációs rendszer és 
a felhasználói programok védelmi rendszere biztosítja.  
 

b) A hálózati rendszergazda (supervisor) jelszavát a rendszergazda határozza meg, 
az azt tartalmazó iratot zárt, lepecsételt borítékban, lemezszekrényben tárolja. 
 

c) A kormánytisztviselőknek a hivatali számítógép-hálózathoz való hozzáférési 
jogosultságát a közvetlen felettesük javaslatára az Informatika határozza meg. 
 

d) Az alkalmazói programokhoz kiadott jogosultságok nyilvántartását az 
Informatika vezeti a 6. számú mellékletben található kimutatás szerint. Az 
alkalmazói rendszerekbe való belépéshez szükséges azonosítók, jelszók 
biztonságos kezeléséért a jogosult felelős. 

  
e) A nyilvántartásban szerepeltetni kell a jogosult kormánytisztviselő nevét, 

szervezeti hovatartozását, mihez kapott jogosultságot, annak kezdő és záró 
időpontját. 

 
f) Az informatikai rendszerhez csak az előzetesen engedélyt kapott felhasználó 

csatlakozhat az Informatika által kiadott felhasználói azonosítóval és jelszóval.  
 

g) Az okmányirodai, választási és közigazgatási rendszerbe csak a KEK KH által 
engedélyezett és nyilvántartott felhasználó a felhasználói név, jelszó, SMART 
kártya és PIN kód birtokában léphet be. 

 
h) Az adatokhoz és az alkalmazásokhoz csak az ügyintézésre feljogosított és egyedi 

belépési kóddal ellátott kormánytisztviselő férhet hozzá a jogosultsági szintnek 
megfelelően.  

 
i) Egyedi felhasználói jelszavának titkosságáért minden kormánytisztviselő 

felelősséggel tartozik.  
 

j) Az informatikai rendszer erőforrásaihoz, alkalmazásaihoz és megosztott 
könyvtáraihoz a jogosultsági szintnek megfelelő hozzáférést kell biztosítani, 
amelyet az Informatika határoz meg. 
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7.  Vírusvédelem 
 

a) A vírusfertőzés lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a hálózatra, 
valamint a hálózathoz kapcsolódó számítógépekre idegen programot, adatot 
másolni, vagy bármi egyéb módon bejuttatni csak az informatikával történt 
egyeztetés után lehet. Ilyen programot kizárólag vírus vizsgálat után lehet 
használatba venni. 
 

b) A rendszeresített vírusmentesítő szoftvert úgy kell beállítani, hogy minden típusú 
adatforgalom online ellenőrizve legyen 
 

c) Vírusfertőzés gyanúja esetén az informatikát haladéktalanul értesíteni kell 
 

d) A Hivatal és az önkormányzatok illetve más államigazgatási szervek közötti 
fájlcsere esetén a megfelelő vírusellenőrzést mindig el kell végezni! 
 

e) A hálózat szerver gépeit és a hálózatot használó számítógépeket – folyamatosan 
frissítet - vírusvédelemmel kell ellátni. A vírusvédelem megteremtéséért az 
informatika a felelős. 
 

f) Vírusvédelmi rendszer telepítéséről, működéséről, a vírusminta adatbázisának 
frissítéséről az Informatika gondoskodik. 
 

g) Vírust tartalmazó, nem mentesíthető adathordozót használatban tartani nem lehet. 
 

h) Vírustalálat esetén haladéktalanul értesíteni kell az informatikust, aki – lehetőség 
szerint – elvégzi a vírusmentesítést. 

 
 

8. Katasztrófa terv 
 

a) A számítógépes rendszer üzemeltetése eseti és ütemterv szerinti karbantartási 
feladatokat foglal magában. A karbantartás során biztosítani kell a rendszer 
adatvédelmi sérthetetlenségét. A mágneses adathordozók állapotát és 
elöregedését ellenőrizni kell. A szerverek winchestereit legalább 3 évenként 
cserélni kell. 

 
b) A számítógépeken tárolt információk biztonságos megőrzése céljából az adatokat 

- szükséges rendszerességgel az adatok változási gyakoriságával összhangban - 
menteni kell. 

 
c) A Hivatal hálózati működését biztosító központi gépeken lévő rendszerekről, 

adatokról a mentés havi rendszerességgel (DVD, merevlemez stb.) történik.  
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d) Az egyedi gépek vagy programok esetén a mentést a központi gépre (szerver) 
kell elvégezni, amelynek gyakoriságát az adott adatfeldolgozási tevékenységet 
felügyelő illetékes vezető határozza meg.  
 

e) A kritikus adatokról heti, esetleg napi mentést kell végezni. 
 

f) A hivatal számítástechnikai rendszerének teljes körű vagy részleges 
megsemmisülése (katasztrófa) esetén is biztosítani kell az adatok, az adatbázisok 
és az informatikai rendszer visszaállíthatóságát. Ennek érdekében a 
számítástechnikai hálózat központi gépein lévő rendszerekről és adatokról 
készített mentéseket a szerverek elhelyezését biztosító helyiségeken kívül, akár 
másik épületben kell biztonságosan tárolni 

 
g) Az elhelyezett mentésekről mentési és tárolási naplót kell vezetni. A napló 

vezetése a mentéssel megbízott informatikusok feladata. A naplót a mentések 
mellett kell elhelyezni és őrizni.  

 
h) A mentett állományok felhasználhatóságát, az eredeti állapot visszaállíthatóságát 

időszakosan tesztelni kell.  
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III. Az Internet használatának rendje 
 

1. Az Internet kijáratok kialakítása 
 

a) Az Internetre történő kapcsolódás az NTG hálózatán keresztül, tűzfallal védett 
Internet kijárat felhasználásával lehetséges. 
 

b) Indokolt esetben Internet kijáratot a Hivatal saját kivitelezésében az Informatikai 
által, valamint a Hivatal megbízásából, külső szerv közreműködésével létesíthet. 
Az Internet kijárat kivitelezése a Hivatal informatikai hálózataitól fizikailag 
függetlenül történhet. 
 

c) Az Internet kijáratokról és a hozzá kapcsolódó végpontokról a 8 számú melléklet 
szerinti nyilvántartást kell vezetni. 
 

d) A Hivatalban. – a 9. számú melléklet szerinti nyilvántartásban felsorolt 
rendszergazdák feladata a számítógépek hálózatba integrálása, ezáltal az 
Internetre történő csatlakozás biztosítása, a személyhez kötődő hálózati jelszavak 
és más, szükséges beállítások elvégzése, valamint a folyamatos üzemelés 
feltételeinek biztosítása. 

 
 
2. Az Internet használata 
 

a) Az Internet használata - a szakmai feladatok hatékony ellátásához szükséges 
információkhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében - a Hivatal 
munkatársai számára esetleges szakmai felügyeleti korlátozások mellett 
biztosított. 
 

b) Az Internet szolgáltatásait a munkahelyi eszközökön kizárólag csak a munkaköri 
feladatok ellátásához lehet igénybe venni, személyes célokra nem (pl. SZJA 
internetes adóbevallás, stb.). 
 

c) Az Internet végpont felhasználója fegyelmi felelősséggel tartozik a szabályzatban 
foglaltak betartásáért, az adatvédelmi és biztonsági követelmények 
érvényesítéséért, a felhasználói azonosítók, jelszavak és hozzáférési információk, 
adatok megőrzéséért, az illetéktelen használat megakadályozásáért. 

 



NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
INFORMATIKAI BIZTONSÁGI  SZABÁLYZATA 

 
 

 

 17

 

3. Az Internet használatának ellenőrzése 
 

a) A szervezeti egységek vezetői az Internet használatának ellenőrzéséhez, a 
látogatott címekről tájékoztatást kérhetnek a rendszergazdáktól. 

 
b) A rendszergazdáknak a hálózat működésének – az Internet használat okán vagy 

vírus elterjedése miatt bekövetkező – lassulásakor azonnal meg kell vizsgálni a 
kiváltó okot és a problémát okozó számítógépet a hálózatról le kell választani. 

 

4. Az Internethez történő hozzáférési jogosultság visszavonása 
 

a) A kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a szakigazgatási szerv- és a 
főosztályok vezetői jogosultak az Internet használatának visszavonásáról dönteni, 
ha a munkatárs munkaköre azt nem indokolja, illetve, ha azt nem a vonatkozó 
szabályokban előírtaknak megfelelően használja.  

 
b) Az Internet hozzáférést az informatikusok, az írásos vezetői intézkedés alapján 3 

munkanapon belül megszüntetik. 
 

5. Tartalomszolgáltatóként történő igénybevétel eljárás rendje 
 

a) A honlap adattartalommal történő feltöltését naplózni kell a 15. számú melléklet 
/napló/ kitöltésével. A naplót a tartalomfelelős tölti ki, és a közzététel tényét a 
szerkesztő és a tartalomfelelős is aláírásával nyugtázza. A naplóbejegyzéseket a 
hivatali tartalomfelelősnek kell leadni. 

b) A hivatali tartalomfelelős köteles a napló vezetését és a honlapon történő 
megjelenést véletlenszerű időközönként ellenőrizni, és szabálytalanság esetén 
intézkedni. 

c) A honlapon elhelyezett adatok, információk változásakor, aktuális esemény vagy 
új információ esetén az illetékes szerv szerkesztője az új tartalmat megszerkeszti, 
naplózza, a tartalomfelelős jóváhagyása után a publikálást azonnal megkezdi. A 
honlap informatikai karbantartásáért a portál adminisztrátor a felelős.  

d) A portál adminisztrátor segíti a szervezeti egységek szerkesztőit, moderátorait. 
Oktatja a portálrendszer felépítését, működését, javaslatot tesz a tartalomfeltöltés, 
tartalom karbantartás módozataira.  

e) A portál adminisztrátor portálleállás esetén a hiba elhárítását munkaidőben 
azonnal megkezdi. A portál adatbázisáról és könyvtárairól heti mentést készít, 
melyet havonta archivál. 
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IV. Az internet tartalomszolgáltatóként történő 
igénybevételének rendje 

 

1. A tartalomszolgáltatás célja 
 
A Hivatal adatainak, feladatainak megismerhetősége, a kapcsolatrendszer fejlesztése 
valamint a közszolgáltatás korszerűsítése, melynek érdekében a Hivatal önálló 
honlapot üzemeltet 
Célja:   
 
− a Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok, információk közzététele a 

közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében,  

− az állampolgárok tájékoztatása és ügyei intézésének elektronikus támogatása, 

− az önkormányzatok, területi államigazgatási szervek tájékoztatása, 

− a közigazgatási szervekkel és a lakossággal való kommunikáció lehetőségének 

megteremtése, 

− a hivatali működés átláthatóságának biztosítása. 

 
A Hivatal önálló honlapjának bejegyzett domain neve: nmkh.hu 
A Hivatal a www.kormanyhivatal.hu oldalon a központi előírásoknak megfelelően 
fenti célokból adatokat tesz közzé. 
 

2. Általános rendelkezések 
 

a) A honlap működtetését a mindenkori érvényes jogszabályok figyelembevételével 
kell végezni, különös tekintettel az elektronikus információ szabadságról, az 
üvegzsebről és az adatvédelemről valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 
a szerzői jogok védelméről szóló törvényekre. 
A honlap megjelenésének, adatstruktúrájának kialakításánál figyelembe kell 
venni az 29/2004. (BK 20.) BM utasítás előírásait, valamint a Közigazgatási 
Informatikai Bizottság 19. sz. ajánlását, és a hivatali tartalomfelelős által 
meghatározott adattartalmat. A struktúra kialakítását – a szervezeti egységek, 
igazgatási szervek véleményét kikérve, – az Informatikai Főosztály végzi. 

 
b) A honlap tartalmi rendszerének követnie kell a hivatal szervezeti felépítését. 

 
c) A honlap külső (formai) megjelenítését és tartalmi egységeit a hivatali 

tartalomfelelős hagyja jóvá, kivitelezése, pedig a designfelelős feladata. 
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d) A főigazgató az egységes honlap kép megjelenítése, kialakítása érdekében a 

szervezeti egységek tartalmi elemeinek koordinálására hivatali tartalomfelelőst 
(felelős szerkesztőt) nevez ki. 

 
e) A hivatali tartalomfelelős határozza meg az általános-, különleges-, és egyedi 

közzétételi listákon szereplő, a Hivatalra vonatkozó adatok fajtáit az előirt 
közzétételi egységeknek megfelelően. A közzétételi lista adatait a 12. számú 
melléklet tartalmazza.  
 

f) A Hivatal főosztályainál, igazgatási szerveinél, a kirendeltségeken a főigazgató - 
a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján - felelősöket jelöli ki, akik az 
adott szervezeti egységre vonatkozó tartalom szakszerűségét, naprakész, valós 
információkkal való feltöltését, a fórum moderálását biztosítják:  
 

g) A szervezeti tartalomfelelős jogosult a közzététel engedélyezésére. 
 

h) A szerkesztő feladata a honlap adatainak karbantartása, szakmai tartalommal való 
feltöltése, az információszolgáltatás folyamatos biztosítása. 
 

i) A moderátor a fórum kezeléséért felelős.  
 

j) A felelősök nevét, elérhetőségét a 13. számú, feladataikat a 14. számú melléklet 
tartalmazza. A honlap kezelésében érintetteknek a hivatali tartalomfelelős 
szükség esetén munkaértekezletet tart.    
 

k) A honlap adattartalmát úgy kell kialakítani, hogy feleljen meg a korszerű 
közigazgatás elvárásainak. 
 

l) Az adattartalom kialakításánál az alábbi követelménynek kell teljesülnie:   
 

- biztosítsa az állampolgárok számára azokat a közérdekű információkat, 
amelyek a hivatalnál megtalálhatók,  

- segítse az állampolgárokat a közigazgatásban történő eligazodásban,  
- nyújtson a megye önkormányzatainak, a közigazgatásban dolgozóknak 

szakmai segítséget, tájékoztatást, módszert munkájukhoz,  
- teremtse meg az elektronikus ügyintézés lehetőségét,  
- adjon tájékoztatatást a Megyei Államigazgatási Kollégiumról és annak 

munkájáról 
 

3. A honlappal szemben támasztott követelmények 
 

a. A honlapon megjelenő tartalom legyen rövid, tömör és közérthető, valamint 
célszerű, időszerű és szakszerű.  
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b. A valóságot nélkülöző és a jogszabályokban előírtakat figyelmen kívül hagyó 
szöveg a honlapon nem jelenhet meg.  

c. Az aktualitását veszített információkat, adatokat heti rendszerességgel 
archiválni, illetve aktualizálni kell. 

 

4. Közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettsége, kapcsolat 
az egységes közadatkereső rendszerrel 

a) A Hivatal portálján közzé kell tenni a Hivatal tevékenységére vonatkozó az 
általános-, különleges-, és egyedi közzétételi listákon szereplő, közérdekű, 
valamint közérdekből nyilvános információkat. 

b) A honlap nyitóoldalán kell elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat 
tartalmazó jegyzékre vagy felületre (továbbiakban: jegyzék) mutató, „Közérdekű 
adatok”, valamint az egységes közadatkereső rendszerre mutató, „Közadatkereső 
rendszer” elnevezésű hivatkozásokat. 

c) A jegyzéket a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 
közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. és 2. 
mellékletében előírt tagolásban, közzétételi egységenként meghatározott 
adattartalommal kell elkészíteni. 

d) A közzétett adatokat, valamint a naplóállományt védeni kell az illetéktelen 
személy általi jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés 
ellen, ezért biztonsági másolatot kell készíteni azokról. Az adat közzétételével 
kapcsolatos eseményeket a dátum, időpont, felhasználó adatok naplózásával 
folyamatosan követni kell. 

e) A már nem aktuális adatokat „archívumba” kell helyezni, és ott a megőrzési idő 
alatt továbbra is elérhetővé kell tenni. Az archívumbeli adatok elérésekor (pl. az 
archív közzétételi egységekben) fel kell tüntetni, hogy az adat már nem aktuális, 
miért nem aktuális (téves adatot javítottak vagy csak időszerűtlenné vált), 
mikortól nem aktuális, illetve, hogy hol érhető el az aktuális adat? 

f) Ha az archív adatok megőrzési ideje lejárt, ezeket a Hivatal felajánlja az 
Országos Széchényi Könyvtárnak, illetve a Neumann János Digitális 
Könyvtárnak. 

g) A Hivatal biztosítja az előállított és rendszeresen frissített metaadatokat a 
központi elektronikus jegyzék működtetőjének. A Hivatal felelősséget vállal az 
egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és 
azok rendszeres frissítéséért. 
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V. Az elektronikus levelezési rendszer használatának 

rendje 
 

1. A hivatali e-mail postafiókok használatának rendje 
 

a) A Hivatalban egy hivatali, és szervezeti egységenként, szakigazgatási 
szervenként egy-egy hivatalos E-mail cím, elektronikus postafiók üzemel, 
melyek közérdekű adatként közzétételre kerülnek a hivatalos fórumokon. 
 

b) A hivatali E-mail címeket, postafiókokat a főigazgató, illetve a szakigazgatási 
szerv vezető által kijelölt személy, a szervezeti egységeknél az E-mail címet, 
postafiókot a szervezeti egység vezetője által kijelölt dolgozó kezeli. A kijelölés 
tényét az érintett személy munkaköri leírásában szerepeltetni kell – figyelemmel 
a helyettesítés rendjére is. 
 

c) Az ügyintézők, ügykezelők személyes E-mail címet, postafiókot kapnak, 
melynek üzemeltetéséről maguk gondoskodnak. Ezeket az E-mail címeket kell 
használni Hivatalon belül az elektronikus kommunikációra és kapcsolattartásra. 
A használat során figyelemmel kell lenni arra, hogy a személyes E-mail cím 
tulajdonosának távolléte esetén az elektronikus postafiók figyelése nem 
biztosított. 

 

2. Az elektronikus küldeményekkel kapcsolatos eljárás   
 

a) A Hivatali E-mail címeket, postafiókokat folyamatosan figyelni kell. Az érkezett 
hivatalos üzeneteket ki kell nyomtatni, és át kell adni a szervezeti egység 
vezetőjének. Ha a postafiókba érkezett levél más szervezeti egység hatáskörébe 
tartozik, úgy azt haladéktalanul továbbítni kell az illetékes szervezeti egység 
címére, illetve tisztázatlan hatáskör esetén a hivatali E-mail címre.  
 

b) Az elektronikus formában érkezett küldeményeket az Ügyirat kezelési 
Szabályzatban foglaltak szerint kell kezelni. A folyamatos működés érdekében az 
illetékes vezetőnek a helyettesítésről is gondoskodnia kell. 
 

c) A fontos, sürgős küldeményeket olvasási visszaigazolás kéréssel kell elküldeni, 
melynek sikertelensége esetén a küldést a hivatali vagy a szervezeti egység 
címére meg kell ismételni.  
 

d) A hivatalos ügyirathoz kapcsolódó anyagokat a saját cím helyett a hivatali, illetve 
a szervezeti egységek címéről kell elküldeni, illetve ide kell kérni, mivel ezek 
folyamatos figyelése megoldott, s ezeken történik a Hivatal hivatalos levelezése. 
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e) Az elektronikus levelezést folytató gépeken vírusvédelmi rendszer működik. Az 
E-mail címekre ismeretlen feladótól érkező, nem szokványos formátumú, gyanús 
csatolmányt tartalmazó, illetve idegen nyelvű küldeményekkel – a fennálló 
vírusveszély miatt – fokozott óvatossággal kell eljárni. Gyanús küldemény 
érkezésekor, illetve a vírusvédelmi rendszer riasztása esetén haladéktalanul 
értesíteni kell az Informatika munkatársait. A csatolmányt ilyen esetben tilos 
megnyitni. 
 

f) A kezdeti E-mail címek beállítását az Informatika végzi. 
 

g) Az ügyintézők a közreadott e-mail címváltozásokat kötelesek a saját 
címjegyzékükben átvezetni, aktualizálni. 

 

3. Az okmányirodai belső levelező rendszer működtetése  
 

a) KEK KH által telepített okmányirodai és anyakönyvi számítógépeken működő 
levelező rendszerek kezelése authentikációs vagy SMART kártyával és megfelelő 
jogosultsággal rendelkező ügyintézők feladata.  

 
b) A levelező rendszeren érkező levelekkel kapcsolatos eljárás rend az V. fejezetben 

szabályozott elektronikus küldemények eljárás rendjével azonos. 
 

c) Az előzőekben említett ügyintézők az okmányirodai és anyakönyvi 
számítógépeken működő alkalmazások fórumrendszerét naponta figyelemmel 
kísérik, a Hivatalhoz címzett kérdéseket 1 napon belül megválaszolják.  
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VI. Informatikai részlegre történő belépés illetve kilépés 

valamint a kulcsok elhelyezésének rendje 
 

 
1. Az utasítás hatálya 
 

A Hivatal informatikai központjába történő belépés és kilépés valamint a kulcsok 
elhelyezésének rendjére terjed ki. 
 
 

2. Beléptetés rendszere 
Az informatikai részlegnek és külön a számítógépteremnek is kártyás 
beléptető rendszere van. A számítógépterembe (gépterembe, szerverszobába) 
kizárólag az informatikai dolgozók, illetve azok kíséretében azok a személyek 
léphetnek be, akiknek valamilyen munkát kell ott elvégezni /karbantartók, 
takarító, stb./. 
 
 
Az informatikai részlegbe történő belépés az informatikán dolgozók esetén 

 
Az elsőnek érkező dolgozó a beléptető kártya használatát követően 
kikapcsolja a riasztó rendszert, kártyával nyithatóvá teszi a bejárati ajtót.  
 

Kormányhivatal más dolgozói illetve egyéb más látogatók esetén 
 

A belépés feltétele hogy az informatikai dolgozók közül valaki bent 
tartózkodjon. A Hivatal dolgozói másolási és nyomtatási tevékenység 
végzéséhez tartózkodhatnak az informatikai részleg előterében.   

 
Takarításra vonatkozóan 

 
Az informatika helységeiben a takarítás csak munkaidőben az ott dolgozók 
felügyelete mellett történhet. 

 
 

3.  Kiléptetés rendszere 
 

Munkaidőben kilépéskor, - amennyiben informatikai dolgozó nem 
tartózkodik a részlegen, - a bejárati ajtót kártyával be kell zárni. 
 
Munkaidő után az informatikai dolgozók közül az utolsóként távozó 
dolgozó köteles a számítógépteremben szükséges áramtalanítás elvégzése, 
továbbá az ablakok bezárását követően a riasztó berendezést élesíteni.  
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4. Kulcsok tárolási rendje 
 

A Kormányhivatal okmányirodai részlegén (Rákóczi út 36.) beléptető kártyák 
átadás-átvételéről folyamatos nyilvántartást kell vezetni. Egy kártya 
Megyeháza Üzemeltető Szervezetének portájára leadásra került lezárt 
borítékban, – a szükséges teendők leírásával – riasztás esetére.  

 
5. Riasztó és tűzjelző rendszer 
 

Az informatikai részleg teljes területe riasztó és tűzjelző rendszerrel védett. A 
riasztás a portára történik.  
Riasztás esetén a hivatal első számú vezetőjét illetve egy informatikust kell 
értesíteni a szolgálatot teljesítő portásnak. 
 
 

VII. Nyomatképző kellékanyag ellátás zavartalan 
biztosításával kapcsolatos szabályok 

 
1. A nyomtató kellékanyag folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében a 

Kormányhivatal, minden telephelyéhez felelősöket rendel. 
2. A telephely vezetője által megbízott telephelyi felelősök listáját a 16. sz. 

melléklet tartalmazza 
3. A Hivatal Informatikai Főosztálya a hivatal egészéért felelősön keresztül 

irányítja a telephelyeken végzett tevékenységet, melyet nyilvántartó program 
bevezetésével támogat 

4. A hivatal egészéért felelős és a telephelyi felelős feladatait a 17. sz. melléklet 
tartalmazza 

5. A nyomtató kellékanyag érkezést, felhasználást és számláló állást jelentő fenti 
kötelezettség nem terheli az egyes pályázati pénzügyi erőforrások 
igénybevételével üzemeltetett eszközöket.  





 

 
 
 

IX. Mellékletek 
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1 sz. melléklet 

Géptermi, szerverszobai rend 
 

1. A gépteremben és az informatika egyéb helyiségeiben az oda munkavégzésre 
beosztottak, valamint az alábbiak tartózkodhatnak: 

 
  - Hivatal vezetője, 
  - informatikai dolgozói, 
  - hivatali adatvédelmi felelős, 
  - munkavégzés (nyomtatás, szkennelés) céljából oda rendelt dolgozó 
   
 Más személyek benntartózkodását a felelős főosztályvezető engedélyezheti.  
 
2. Üzemeltetés alatt az ajtókat állandóan csukva, üzemidőn kívül pedig zárva kell 

tartani. Munkaidőn kívül idegen személyek csak a felelős főosztályvezető 
engedélyével és az informatikai iroda valamely dolgozója jelenlétében 
tartózkodhatnak a gépteremben. 

 
3. A tisztaságra és a rendre ügyelni kell. 
 
4. A szerverszobában hősugárzó és ventillátor használata tilos! 
 
5. A szerverszobába ételt, italt bevinni és ott fogyasztani, valamint dohányozni tilos! 
 
6. A takarítást csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 
 
7. A berendezések belsejébe nyúlni tilos! Bármilyen, nem a gépkezeléssel összefüggő 

beavatkozást végrehajtani csak műszaki személyzetnek és a szerviz 
szakembereinek szabad. 

 
8. A berendezéseket csak rendeltetésszerűen, az ütemezett munkákra szabad 

használni. 
 
9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerhez, illetve annak kiszolgálásához 

tartozó - berendezést bekapcsolni tilos. 
 
10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűzjelző) állapotát állandóan 

figyelemmel kell kísérni az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal 
jelenteni kell a felelős főosztályvezetőnek, vagy felettesének.  

 
A fenti rendelkezések megsértése esetén fegyelmi felelősségre vonás 
kezdeményezhető. 
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 2. sz. melléklet 
 

Gépteremi, szerverszobai tűzvédelmi utasítás 
 
A gépterem, valamint annak közvetlen kiszolgáló helyiségei "D"esetleg „C” 
tűzvédelmi osztályba tartoznak.  
 
A Hivatal valamennyi dolgozója köteles a következő tűzrendészeti szabályok szigorú 
betartására: 
 
1. Tűz esetén viselkedjék mindenki fegyelmezetten, őrizze meg nyugalmát és 

cselekedjék a tűzrendészeti oktatás alkalmával kapott előírások szerint: 
 

A) Értesíteni kell a Tűzoltóságot az 105-ös telefonszámon. A bejelentést végző 
személy mondja be a nevét, a telefonszámát ahonnan a bejelentést teszi, milyen 
tüzet jelent (mi ég?) és hogy van-e ember életveszélyben. 

 Értesíteni kell még: 
 
  - a Hivatal tűzvédelmi felelősét, 
  - a felelős főosztályvezetőt, informatikust 
  - a hivatalvezetőt  
 
B) Tűzoltóság megérkeztéig a rendelkezésre álló eszközökkel meg kell kísérelni a 

tűz eloltását, illetve lokalizálását, az életmentést és a vagyontárgyak 
biztonságba helyezését. 

 
2. A számítástechnikai eszközök közelében porral oltó tűzoltó készüléket kell 

elhelyezni. A tűzoltó készülékeket, a villamos berendezések kapcsolóit 
eltorlaszolni tilos! A tűzoltó készülékek karbantartásáról az előírásoknak 
megfelelően gondoskodni kell. 

 
3. A számítógépteremben gyúlékony anyagot a napi munkavégzéshez szükséges 

mennyiségben szabad tárolni. 
 
4. A létfontosságú adatállományokról készített adathordozót a hivatal egy másik 

helyiségében, tűzbiztonságú páncélszekrényben kell elhelyezni. 
 
5. A helyiségek bejáratait, a közlekedési utakat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel 

sem szabad, mindenkor szabadon kell hagyni. 
 
6. A gépteremben és a csatlakozó helyiségekben dohányozni tilos! 
 
7. Az elektromos berendezések előírásszerű állapotáról folyamatosan gondoskodni 

kell. Azokon javítást, változtatást csak szakember végezhet. 
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8. A gépteremben, az egyéb helyiségekben csak az arra illetékes személyek 
tartózkodhatnak! 

  
9. Könnyen gyúló és tűzveszélyes folyadékokat csak az erre a célra megfelelő tűzálló 

(fém) szekrényben a lehető legkisebb mennyiségben szabad tárolni. Ezek 
használatakor fokozott óvatossággal kell eljárni. 

 Gondoskodni kell a helyiség szellőztetéséről, a dohányzás és nyílt láng használata 
tilos! 

 
10. Valamennyi helyiségben ügyelni kell a rendre, a tisztaságra. Az elektromos 

berendezésekre, a világítótestekre ráhelyezni semmit nem szabad. 
 
11. A munkaidő befejeztével az egyes helyiségeket az utolsónak távozó személynek 

tűzrendészeti szempontból ellenőriznie kell (a nem folyamatos üzemű villamos 
berendezések kikapcsolása, az ablakok bezárása, stb.) 

  
12. Az utasításban nem szabályozott kérdésekben a Hivatal tűzvédelmi utasításában 

foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. 
 
13. A tűzrendészeti utasítás a Hivatal minden dolgozójára kötelező, azok betartásáért 

minden dolgozó személyesen felelős. 
 
 
Az utasítás megszegőivel szemben fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési eljárást 
kell lefolytatni.



 

3. sz. melléklet 
Iktatási szám: -                  /20    .  

ENGEDÉLY ÉS NYILVÁNTARTÁS 
NOTEBOOK KIADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA 

 
IGÉNYLŐ NEVE:  
 
 
 
 
 
A Notebook a leírt tevékenység elvégzéséhez:  

 
indokolt / nem indokolt * 

 
Salgótarján, 2008. ……………            ……………………… 
        Főosztályvezető 
 
A Notebook kiadását az igénylő részére: 
 

engedélyezem / nem engedélyezem * 
 
Salgótarján, 20    . ……………    ……………….……… 
            Hivatalvezető 
* A megfelelő rész aláhúzandó 
 
Átadás dátuma: 
 

Notebook azonosító száma: 

 
Az átvevő elismeri, hogy a gépet kifogástalan műszaki állapotban vette át. Az átvevő 
tudomásul veszi, hogy az átvett gépért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Az átvevő az eszköz 
állagában bekövetkező bármilyen változást, vagy meghibásodást haladéktalanul köteles 
írásban bejelenteni az informatikára, az eszköz visszaszolgáltatásával egyidejűleg. 

      
  ……………………………………… 
 ……………………………………………. 

Átadó (informatikus) Átvevő (igénylő) 
 

VISSZAVÉTEL 
Várható ideje: 
Visszavétel tényleges ideje: 
  ……………………………………….       ……………………………………………. 

Átadó  Átvevő (informatikus) 
 
Az átvevő elismeri / nem ismeri el, hogy a gépet kifogástalan műszaki állapotban vette 
vissza. 
        ……………………….. 
         informatikus 
Műszaki állapotra vonatkozó megjegyzések: 
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4. sz. melléklet 
Mentési terv 

 
Mentési terv 

Helyzetfelmérés: 
Nograddc2 szerver: 

Feladata: 
Elsődleges domén kiszolgálói: 
Exchange Manager server 
Symantec administrator 

 
Lotus Notes szerver 

Törvényességi felügyelet adatait rögzítő program 
Iktatás: 

OCÉ, Bizhub 203 nyomtatók szkennelési funkciójának ftp szervere 
Fogadja a másik szerver backup-ját 

Tárkapacitás felosztása 
C: 419 GB 
D: 980 GB  
G: 463GB 

nograddc1 szerver 
Feladatai: 

Domain controller (második) 
Fájlszerver 

E:\Users 
Nyomtatási funkciók 
Komlex jogtár tárolója 

Tárkapacitás felosztása  
2db 68GB SCSI mirror 
5db 250GB SATA Raid 5 
1db 160GB SATA mobilrack-ben. Elsősorban a szerverek mentéseinek 
közbülső állomása 

C: 68 GB 
D: 150 GB 
E: 698 GB 
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EPER2 szerver gyámhivatalban: 

Feladatai: 
Lotus Notes szerver 

Iktatás: 
Fájlszerver 
Nyomtatási funkciók 
Komlex jogtár tárolója 

Tárkapacitás felosztása  
C: 117 GB 
D: 273 GB 
E: 75 GB 
F: 152 GB 

 
A mentéseket a W2003 szerver backup programjával, és a Cobian backup 
szoftverrel végezzük. 
 
Szerver A Mentett 

fájl/ 
könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

N
og

ra
dd

c2
 

Rugi SQL 
adatbázis 1

Naponta 
12:10 

nograddc2 G:\RugiNapiment\RugiNapi 

Rugi SQL 
adatbázis 1

Naponta 
1:10 

nograddc2 
D:\MSSQL8\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\

MSSQL\DATA\RugiReplika.mdf 
Nograddc2 C 

meghajtó 245

Hétfő, 
Csütörtök, 
Szombat  

2:10 

\\Nas-netgear\ 
backup_2\nograddc2_C_backup\ 

nograddc2_C.bkf 

Nograddc2 D 
meghajtó 409

Naponta 
4:55 

\\Nas-netgear\ 
backup_2\nograddc2_D_backup\ 

nograddc2_D.bkf 
Lotus 

4000
Hetente 
szombat 
4.00-kor 
indul 

\\nograddc1\ Szerverekmentesei\Lotus.bkf 
fájl 
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 A Mentett fájl/ 

könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

N
og

ra
dd

c1
 

Nograddc1 
E:\RugiBckp 
E:\Users 

55000 Kedd, 
Csütörtök, 
Vasárnap 
23:05 

\\Nas-netgear\ 
backup_1\NMKH_BCKP_01\ 

NMKH_BCKP_01.bkf 

Nograddc1 
C:\ 

70000 Hetente 
Szombat 
2:00 

\\Nas-netgear\ 
\backup_2\nograddc1_C_backup\ 

NMKH_nograddc1_C.bkf
Nograddc1 
E:\Users 

incrementális Naponta 
21:19 

\\Nas-netgear\ 
backup_1\NMKH_BCKP_01\ 

Users\ 
Forum 996 Hetente 

péntek 
23.00-kor 
indul 

\\nograddc2\ 
Szerverekmentesei\nograddc1A.bkf 
fájl 

Hatóság 1250

Pénzügy  4400 Hetente 
szombat 
23.00-kor 
indul 

\\nograddc2\ 
Szerverekmentesei\nograddc1B.bkf 
fájl 

Törvényesség 437

 
Szervezés, 
Üzemeltetés 

1100 Hetente 
szombat 
19.00-kor 
indul 

\\nograddc2\ 
Szerverekmentesei\nograddc1C.bkf 
fájl 

Informatikai 
Főosztály 

2200

 

 
Mentett 
könyvtár 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja 

Mentés céleszköze 

Eper2 

D:\Lotus 1760 Hetente 
szombat 
21.30-kor 
indul 

F:\Mentesek\Eper_2_Lotus.bkf

D:\Dolgozok 
D:\Kozos 

11000 Hetente 
péntek 22:10-
kor indul 

F:\Mentesek\Eper_1.bkf 

 



NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
INFORMATIKAI BIZTONSÁGI  SZABÁLYZATA 

 
 

 

34 

 
 
 Mentett 

könyvtár 
Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja 

Mentés céleszköze 

LINUX2 

/opt/lampp/htdocs 3800 Hetente 
szombat 
4:00 

/Data1/Mentesek/htdocs.zip  
htdocs.log 

nmkh adatbázis 1,06MB Hetente 
szombat 
4:15 

Data1/Mentesek/sql/ 
eszakregA.sql 

nmkh25 
adatbázis 

265KB Hetente 
szombat 
4:17 

Data1/Mentesek/sql/ 
nmkh25.sql 

Gepjarmu2012 
adatbázis 

4MB Hetente 
szombat 
4:17 

Data1/Mentesek/sql/ 
Gepjarmu2012A.sql 

infeszk adatbázis 2,8 Hetente 
szombat 
4:7 

Data1/Mentesek/sql/ 
joomlaA.sql 
 

OAI adatbázis  Hetente 
szombat 
4:5 

Data1/Mentesek/sql/ 
OAIA.sql 

jelentknog 
adatbázis 

 Hetente 
szombat 
4:3 

Data1/Mentesek/sql/ 
jelentknogA.sql 

    
 
A Nas-netgear hálózati tároló fizikiailag is elkülönített a szerverparktól. A leginkább 
kritikus mentések ezen tárolódnak (RAID5 tömb). A tárolt adatok mennyisége nem 
teszi lehetővé az egylemezes DVD mentést, így optikai tárolóra való archiválás csak 
évente egyszer történik. 
 
A (nograddc2, nograddc1, Eper) szerver aktív partícióinak (C:) winchester képét 
W2003 leállított állapotában félévente egyszer mentjük, a későbbi visszatölthetőség 
érdekében.( Ez egy Symantec Ghost szoftverrel előállított image fájl készlet.) 
 
IBM P55 szerver teljes mentése DVD-re történik, valahányszor újrakonfigurálás után 
egy új működő állapot áll be az AIX operációs rendszerben. 
 
ORACLE adatbázisok 

Népesség nyilvántartás: 
EXP program segítségével minden új programverzió futtatása előtt és után  

A keletkezett dmp kiterjesztésű fájlok a nograddc1 szerver 
D:\SzerverekMentesei\NepessegMentesek könyvtárába kerülnek elmentésre, 
ahonnan a havi egy alkalommal történő egyéb mentésekkel hordozható 
winchesterre, majd később DVD-re kerülnek 
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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási törzshivatalainak mentési terve 
 

 A Mentett fájl/ 
könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

bg
ya

rm
at

dc
 C:\Wingyer\Mentes 40 Naponta 

23:00 
ftp://192.168.21.3/Mentes 

C:\Jwinszoc\Mentes 40 Naponta 
23:30 

ftp://192.168.21.3/Mentes 

D:\Users 60000 Naponta 
22:30 

ftp://192.168.21.3/Mentes 

 
 A Mentett fájl/ 

könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

bt
er

en
ye

dc
 C:\Wingyer\Mentes 40 Naponta 

23:00 
ftp://192.168.22.3/Mentes 

C:\Jwinszoc\Mentes 40 Naponta 
23:30 

ftp://192.168.22.3/Mentes 

D:\Users 60000 Naponta 
23:00 

ftp://192.168.22.3/Mentes 

 
 A Mentett fájl/ 

könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

pa
sz

to
dc

 

C:\Wingyer\Mentes 40 Naponta 
23:00 

ftp://192.168.23.3/Mentes 

C:\Jwinszoc\Mentes 40 Naponta 
23:30 

ftp://192.168.23.3/Mentes 

D:\Users 60000 Naponta 
23:00 

ftp://192.168.23.3/Mentes 

 
 A Mentett fájl/ 

könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

re
ts

ag
dc

 C:\Wingyer\Mentes 40 Naponta 
23:30 

ftp://192.168.24.3/Mentes 

C:\Jwinszoc\Mentes 40 Naponta 
23:30 

ftp://192.168.24.3/Mentes 

D:\Users 60000 Naponta 
23:30 

ftp://192.168.24.3/Mentes 
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 A Mentett fájl/ 
könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

st
ar

ja
nd

c C:\Jwingyer; 
C:\Jwinszoc; 
C:\wingo 

 750 
 

Naponta 
01:00 

Bacula: 192.168.25.5 
HDD with software raid  

D:\USERS   1600  Naponta 
01:00

Bacula: 192.168.25.5 
HDD with software raid

 
 A Mentett fájl/ 

könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja

Mentés céleszköze 

sz
ec

se
ny

dc
d

C:\Wingyer\Mentes 40 Naponta 
23:00 

ftp://192.168.26.3/Mentes 

C:\Jwinszoc\Mentes 40 Naponta 
23:30 

ftp://192.168.26.3/Mentes 

D:\Users 60000 Naponta 
23:00 

ftp://192.168.26.3/Mentes 

 
 A Mentett fájl/ 

könyvtár/ 
adatbázis 

Becsült 
méret 

MB 

Mentés 
időpontja 

Mentés céleszköze 

m
ai

l.n
m

kh
.h

un
d

teljes fájlrendszer 
(szükséges 
kivételekkel) 

25000 Hetente 
Hétfő:03:00 

/Backup (belső HDD) 

Konfigurációs 
állományok 

0,3 Hetente 
Szombat:04:30

Zentyal Cloud 

/vmail 20000 Naponta 
01:00 

/vmailbackup 
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  5. sz. melléklet 
Lokális hálózat rendszere 

Kommunikáció a Nógrád Megyei Kormányhivatal helyi hálózatán 

 

 

• Fogalmi meghatározások 

 

Hivatalunk minden számítógépe hálózatba van kötve. Az épületeken belüli hálózatot 
lokális hálózatnak (LAN), a távoli eléréseket (pl. Salgótarján és Budapest közötti 
összeköttetés) WAN hálózatnak nevezzük. Hálózatunk tartalmaz munkaállomásokat 
(user, vagy kliens PC), hálózati elemeket (SWITCH, ROUTER), szervereket. Lokális 
és WAN hálózat közötti kapcsolatot a forgalomirányító (ROUTER) teremti meg. Az 
okmányirodák biztonsága érdekében a Kormányhivatalnál 4 db. LAN hálózatot 
építettünk ki. Az egyik, a hivatali belső hálózat, a másik az okmányirodai hálózat, a 
harmadik egy nyilvános hálózat, melyen a Rákóczi út 36. 225-ös tanterem, a negyedik 
a Salgótarján Zemlinszky út 9. 318. terem és a WEB szerverünk foglal helyet. Külön 
kell említést tenni, a Szociális és Gyámhivatalban, és a Rákóczi út 36. Informatikai 
részlegét és Építésügyi Hatóságot ellátó hálózatról. 
 
Hálózat egyszerűsített vázlata 
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WIN szerverek és a kommunikáció 
 
Hálózati kommunikáció lényege, hogy a felhasználók könyvtárai és adatai a WIN 
szerveren tárolódnak. Minden dolgozónak két könyvtára van. A felsőbb szinten lévő 
könyvtár azonosítása a dolgozó nevével történik, az alatta lévő könyvtár neve „Privát”. 
 
 
 
 
 
 
 

• Az érintett dolgozó a „nevével azonosított” és a „Privát” könyvtára felett teljes 

hozzáférési joggal rendelkezik (olvasás, írás, törlés). 

• A „Privát” könyvtárban tárolt dokumentumokhoz csak az érintett dolgozó fér 

hozzá. Más munkatárs, még olvasási joggal sem éri el. Ezért a személyes 

jellegű dokumentumokat célszerű a „Privát könyvtárban tárolni. 

• A „névvel azonosított könyvtárhoz” a hozzáférési jogosultságok eltérőek: 

- Az érintett dolgozónak teljes,  

- az osztályon dolgozóknak olvasás 

• - hivatalvezetőnek olvasás és írás, 

- Más osztály munkatársai nem rendelkeznek hozzáférési joggal. 

 

• Fizikai adatstruktúra 

 
Megkönnyíti a keresést, ha a dolgozók „név szerinti” és „Privát” könyvtárait 
osztályonként, esetleg tevékenységi kör szerint (pl. informatika) csoportosítjuk. 
Csoportok elnevezései: 

Hatósági 
Informatika 
Pénzügy 
Szamvitel 
Titkárság_szervezés 

Dolgozó-1 

Privát 

Dolgozó-2

Privát 

Dolgozó-3

Privát

Dolgozó-n 

Privát 
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Törvényesség 
Gyamhivatal 
Belso_ellenorzes 
Jogprkepv 
Oktatasi 
Uzemeltetes 

Minden csoportkönyvtár tartalmaz egy „Posta_inp”, „Posta_out” valamint „Egyéb” 
könyvtárat. 

• Hozzáférési jogok a „Posta_inp” könyvtárhoz: 

- Csoport dolgozói teljes, 

- hivatalvezető és helyettese olvasás és írás, 

- más Csoportok munkatársai olvasási joggal rendelkeznek. 

• Hozzáférési jogok a „Posta_out” könyvtárhoz: 

- Csoport dolgozói teljes, 

- hivatalvezető és helyettese valamint más csopoertok munkatársai olvasás és 

írás joggal rendelkeznek. 

• Hozzáférési jogok a „Egyéb” könyvtárhoz: 

- Csoport dolgozói teljes, 

Más csoportok nem rendelkeznek jogosultsággal 

Az egész osztály számára lényeges dokumentumokat a „Posta_inp” könyvtárban 
célszerű tárolni. Ha az egyik csoport a másik csoportnak kíván információt átadni, azt 
a „Posta_out” könyvtáron keresztül teheti meg. 
 

Osztályi, csoport logikai szerkezet 

 
 
 

• 

Osztály, csoport-1 

_Posta_inp 

_Posta_out 

_Egyéb 

Dolgozó-1
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Fizikai hierarchia csúcsán a „Users” könyvtár helyezkedik el. Minden számítógép a 
bekapcsolást követően hálózati meghajtóként csatlakozik a „Users” könyvtárhoz. A 
„Users” könyvtárban helyezkednek el az osztályi csoportok, és a „Fórum” könyvtár. A 
„Fórum” könyvtár mindenki számára teljes joggal (törlés is) elérhető. Munkatársak 
közötti kommunikáció elsősorban a „Fórum” könyvtáron keresztül történik. 
Információt átadó dolgozó a dokumentumot betölti a „Fórum” könyvtárba, telefonon 
értesíti munkatársát, aki a „Fórumból” letölti a saját gépére. Letöltést követően 
célszerű törölni, mert előbb – utóbb elfogy a hely a mágneslemezen. 
 

 

• USERS 

Hatósági

Informatika

Pénzügy.

Fórum

Titkárság_szervezés

Törvényességi

Gyámhivatal
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Logikai adatstruktúra 

 
Átlagos felhasználó hozzáférései: 

• „Fórum” teljes joggal, 

• az öt osztály, csoport „Posta_in” könyvtára olvasásra, „Posta_out” olvasásra és 

írásara (saját osztály, csoport „Posta_in”, „Posta_out” és „Egyéb” teljes joggal), 

• saját osztály, csoport dolgozói és az osztályvezető „név szerinti könyvtárai 

olvasásra és írásra, 

• saját „név szerinti” és „Privát” könyvtár teljes joggal. 

 

 

 

Osztály csoport 1. 
 

 

•  
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•  

Kormánymegbízott, főigazgató, igazgató többlet elérései: 

• minden dolgozó „név szerinti” könyvtára olvasásra és írásra. 

 
Szociális és Gyámhivatal 
A Szociális és Gyámhivatal dolgozói: 

• Elérik a hivatali szervereket, valamint a saját szerverüket is 

• A Közös könyvtárat olvasási és írási joggal érik el 

• A dolgozó saját névvel reprezentált könyvtárát írhatja, olvashatja, de más 

dolgozó nem olvashatja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A járási hivatali fájlszerver struktúrája és annak használata 

 
Fizikai hierarchia csúcsán a „Users” könyvtár helyezkedik el. Minden számítógép a 
bekapcsolást követően hálózati meghajtóként (z:) csatlakozik a „Users” könyvtárhoz. 
A „Users” könyvtárban helyezkednek el az osztályi csoportok, és a „Fórum” könyvtár. 
A „Fórum” könyvtár mindenki számára teljes joggal (törlés is) elérhető. Munkatársak 
közötti kommunikáció elsősorban a „Fórum” könyvtáron keresztül történik. 
Információt átadó dolgozó a dokumentumot betölti a „Fórum” könyvtárba, telefonon 
értesíti munkatársát, aki a „Fórumból” letölti a saját gépére. Letöltést követően 
célszerű törölni, mert előbb – utóbb elfogy a hely a merevlemezen. A „_Fórum” 
könyvtárban érdemes tárolni a közös használatú anyagokat, pl. szabályzatok, 
utasítások, dokumentum sablonok, nyomtatványok. Az osztályi csoportok mappáiba 
csak az osztályi csoporthoz tartozó felhasználók látnak bele, az osztályi csoportok 
egymás könyvtárában nem rendelkeznek még tallózási joggal sem. 
 
 
 

Gyam 

Dolgozó-2 

Közös 

Dolgozó-1 

Fórum 
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• Logikai adatstruktúra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az osztályi csoporton belül minden osztályi csoportnak van egy „_Egyeb” könyvtára, 
melyben írási olvasási törlési joggal rendelkezik csak az osztályi csoporthoz tartozó 
dolgozó. Az osztályi csoport minden dolgozója rendelkezik saját felhasználói nevével 
azonosított könyvtárral is az osztályi csoport mappájában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden dolgozónak van egy könyvtára, mely könyvtár azonosítása a dolgozó 
felhasználói nevével történik (ezt N: meghajtóként is látja a felhasználó 
Az Informatikai Főosztály csak azokért a dolgozói dokumentumokért tud 
felelősséget vállalni, amelyeket a felhasználó az N: meghajtójára, vagy az _Egyeb 
könyvtárba helyezett, mentett. A helyi gépre, C: meghajtóra, vagy 
„Dokumentumok” könyvtárba mentett dolgozói fájlok mentéséről minden 
felhasználónak magának kell gondoskodnia. (Másolás az N: meghajtóra, vagy 

USERS 

_Forum

Gyamugy

Epitesugy

Hatosagi

Titkarsag

Okmanyirodai

Vedelmi

Gyamugy 

Dolgozó-2

_Egyeb 

Dolgozó-1
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pendrive használata) Az N: meghajtón a hivatali munkához nem kapcsolódó 
anyagokat (képek, videók, zenék, internetről letöltött nem hivatali felhasználású 
tartalom) tárolni tilos. Az Informatikai Főosztály fenntartja az a jogot, hogy a 
hálózati fájlművelekre kvótát szabjon. 

• Az érintett dolgozó a „felhasználói nevével azonosított” könyvtára felett teljes 

hozzáférési joggal rendelkezik (olvasás, írás, törlés). A dokumentumokhoz csak 

az érintett dolgozó fér hozzá. Más munkatárs, még olvasási joggal sem éri el. 

Ezért, akár a személyes jellegű dokumentumokat célszerű az N: meghajtón 

tárolni 

• A „felhasználói névvel azonosított könyvtárhoz” a hozzáférési jogosultságok:  

- Az érintett dolgozónak teljes,  

- Az osztályon dolgozó más munkatársaknak nincs hozzáférése még 

olvasásra sem 

• - Más osztály munkatársai nem rendelkeznek hozzáférési joggal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A járások közös tárhelye a J: meghajtó, melyen kizárólag a járások egészét érintő 
anyagok, helyezhetők el. A J: meghajtó segíti a járások közötti nagyobb méretű 
állományok küldését, és az egyetemesen használt sablonok szabályzatok elérését. 

 

 
 

Gyamugy 

Dolgozó-2

_Egyeb 

Dolgozó-1
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6. sz. melléklet 

Jogosultságok nyilvántartása 
alkalmazásokhoz 

 
NÓGRÁD MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
………………………………. 

JOGOSULTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA 
ALKALMAZÁSOKHOZ 

 

LAPSZÁM
: 

ALKALMAZÁS MEGNEVEZÉSE: 
 
SZERVEZETI EGYSÉG 

 
SOR

- 
SZÁ
M 

 
NÉV 

SZÁMÍTÓ
GÉP 

TELEPÍTÉ
SI HELYE

 

 
JOGOSULTSÁGOK 

FELSOROLÁSA 

JOGOSULTSÁG 
 

KEZDET
E 

MEGSZ
ŰNÉSE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
INFORMATIKAI BIZTONSÁGI  SZABÁLYZATA 

 
 

 

46 

 
 

7. sz. melléklet 
 

Jogosultságok nyilvántartása 
ügyiratkezeléshez 

 
NÓGRÁD MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
………………………………. 

JOGOSULTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA 
ALKALMAZÁSOKHOZ 

 

LAPSZÁM
: 

ALKALMAZÁS MEGNEVEZÉSE:    
IRMA ÉS ADMINISZTRÁTOR LOTUS NOTES ÜGYIRATKEZELŐ 

SZERVEZETI EGYSÉG 
 

SOR
- 

SZÁ
M 

 
NÉV 

SZÁMÍTÓ
GÉP 

TELEPÍTÉ
SI HELYE

 

 
JOGOSULTSÁGOK 

FELSOROLÁSA 

JOGOSULTSÁG 
 

KEZDET
E 

MEGSZ
ŰNÉSE 
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8.sz. melléklet 
 

Internet kijáratok területi nyilvántartása 
 

Üzemel-tetés 
helyszíne     
(címe + 

emelet, ajtó) 

Kijárat 
üzemel-
tetésével 

megbízott 
személy 

neve 

Kijárat haszná-
latára jogosult   

felhaszálók      
neve, beosztása 

Tűzfal 
típusa

Elérésh
ez 

szükség
es vonal 
típusa,   

sáv-
szélessé

ge 

Elérés 
szolgál-
tatója 

Előfizetés  
típusa 
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9.sz. melléklet 
 

 
Internet rendszergazdák 

 
 

 
 

NÉV 
 

 
 

BEOSZTÁS 

Nógrád MegyeiKormányhivatal, Salgótarján 
Borsodi Balázs Főosztályvezető 

Goldperger András  Főosztályvezető 
helyettes 

Strubel Zsolt informatikus 
Hegedűs Gábor informatikus 

Szakigazgatási szervek informatikusok 
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10.sz. melléklet 
 

A hivatal internetes portáljának felépítése 
 

1. Absztrakt tartalomrendszer 
Statikus tartalmi elemek (Static contenet) 

 
K2 kategóriák 
 K2 alkategóriák 
   
 

2. Modulok 
Menük 
Keresés (Search) 
Véletlen képek (Random images) 
Látogató számláló (Visitor Counter) 
Legfrissebb tartalmak 
Egyéb 
 

3. Komponenesek (Components) 
Hirdetés (Banners) 
Szavazás (Polls) 
K2 cikkek 
Letöltések (JDownloads) 
Honlaptérkép (Sitemap) 
Rendezvények 

 
Megvalósított tartalomrendszer 
 

o Címlap 
o Bemutatkozás 
o Telefonkönyv 
o Letöltések 
o Hivatkozások 
o KET. Helpdesk  
o Intranet 
o Eszköznyilvántartó  
o Eszköznyilvántartó gyakorló 
o Gépjármű út igény  
o Gépjármű út igény gyakorló  
o Hivatal 
o Kormánymegbízotti Kabinet 
o Belső Ellenőrzési Osztály 
o Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
o Hatósági Főosztály 
o Oktatási Főosztály 
o Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály 
o Pénzügyi Főosztály 
o Informatika Főosztály 
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o Jogi és Perképviseleti Osztály 
o Védelmi Bizottság Titkársága 
o Szakigazgatási Szervek 
o Szociális és Gyámhivatal 
o Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
o Igazságügyi Szolgálat 
o Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 
o Földművelésügyi Igazgatóság 
o Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
o Földhivatal 
o Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 
o Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
o Munkaügyi Központ 
o Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 
o Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
o Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
o Közlekedési Főfelügyelőség 
o Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 
o Járások 
o Balassagyarmati Járás 
o Balassagyarmati Járási Hivatal 
o Gyámhivatal 
o Építésügyi Hivatal 
o Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
o Földhivatal 
o Munkaügyi Kirendeltség 
o Népegészségügyi Intézet 
o Bátonyterenyei Járás 
o Bátonyterenyei Járási Hivatal 
o Gyámhivatal 
o Munkaügyi Kirendeltség 
o Pásztói Járás 
o Pásztói Járási Hivatal 
o Gyámhivatal 
o Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
o Földhivatal 
o Munkaügyi Kirendeltség 
o Rétsági Járás 
o Rétsági Járási Hivatal 
o Gyámhivatal 
o Földhivatal 
o Munkaügyi Kirendeltség 
o Salgótarjáni Járás 
o Salgótarjáni Járási Hivatal 
o Gyámhivatal 
o Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
o Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
o Földhivatal 
o Munkaügyi Kirendeltség 
o Népegészségügyi Intézet 
o Szécsényi Járás 
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o Szécsényi Járási Hivatal 
o Gyámhivatal 
o Munkaügyi Kirendeltség 
o Megyei Hírek 
o Aktuális rendezvények 
o Vizsgák 
o Önkormányzatok 
o Portáltérkép 
o Államigazgatási Kollégium 
o Közbeszerzés 
o Adminisztráció  
o Gépjármű út igény 

A tartalom rendszer az igényeknek megfelelően folyamatosan változhat! 
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12.sz. melléklet 
 

Hivatalra vonatkozó kötelezően közzéteendő adatok  
 

Általános közzétételi lista 
 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
 

1. a közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei; 

2. a közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek 
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai; 

3. a közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek 
neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím); 

4. az egyes ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők megnevezését és 
az ügyfélfogadási rendet; 

5. a közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének 1. pontban 
meghatározott adatai.  

 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 
1. a közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét meghatározó jogszabályok, állami 

irányítás egyéb jogi eszközei, belső szabályzatok; 
2. az országos illetékességű szervek, valamint a megyei ( fővárosi ) 

Kormányhivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről 
szóló tájékoztató; 

3. államigazgatási, egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és 
eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, 
illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, 
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási 
szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), 
ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok; 

4. a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 
rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények; 

5. a közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások 
jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 
28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – 
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés 
módja, a másolatkészítés költségei; 

6. a közfeladatot ellátó szerv által készített kiadványok címe, témája, a hozzáférés 
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke; 

7. a közfeladatot ellátó szerv által irányított, felügyelt vagy ellenőrzött más 
közfeladatot ellátó szerveknek adott utasítások, instrukciók, javaslatok; a 
közfeladatot ellátó szervet irányító, felügyelő vagy ellenőrző, avagy más 
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közfeladatot ellátó szervek felé tett kezdeményezések (felterjesztések) és az arra 
kapott válaszok; 

8. a közfeladatot ellátó szervnél végzett vizsgálatok, ellenőrzések megállapításai; 
9. a közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának, kapacitásának jellemzésére és 

teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk;  
10. az információs jogokkal foglalkozó tisztviselő (szervezeti egység) neve, 

elérhetősége, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének 
rendje;  

11. a közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló 
statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk;  

12. a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott 
szervre vonatkozó adatai;  

13. azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a 
közfeladatot ellátó szerv fél; 

14. azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló, a hasznosítás tekintetében 
valamely személynek kizárólagos jogot biztosító szerződések szövege, amelyekben 
a közfeladatot ellátó szerv fél; 

15. a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, 
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek; 

 
III. Gazdálkodási adatok 

 
1. a közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése; a költségvetés 

végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – 
készített beszámolók;  

2. a közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 
vonatkozó összesített adatok, illetve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, 
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése személyenként, az 
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve; 

3. a közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 
fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok; 

4. az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban 
meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni 
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 
megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, 
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, 

5. a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati 
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat 
eredménye), 

6. a közfeladatot ellátós szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen 
társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói 
érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, 
szociális, és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által 
ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított kifizetések,  
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7. a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott adatok (közbeszerzési terv, 
ajánlattételi kiírás, ajánlattevők, részvételre jelentkezők adatai, az ajánlat, részvételi 
jelentkezés törvényben meghatározott adatai, az előminősítettek listája, az eljárás 
eredménye, megkötött szerződés, keret-megállapodás).  
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13. számú melléklet 
A Hivatal szervezeti egységeinél az internetes honlap felelőseinek névjegyzéke 

Szervezeti egység Feladatkörök  Felelős neve 

Hivatal 

Hivatali tartalomfelelős /felelős 
szerkesztő/ Dr. Kalocsai Péter 
Fórum moderátor 
Szerkesztő Andó Ákos 
Szerkesztő Goldperger András 
Portál rendszergazda Hegedűs Gábor 
Aktuális rendezvények Horváth Adrienn 
Design felelős Horváth Adrienn 
Telefonkönyv módosítás Horváth Adrienn 

Hatósági Főosztály 
Tartalomfelelős Kőszeginé Vágvölgyi Nikolett 
Szerkesztő Máté Veronika 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály  
Tartalomfelelős Dr. Muzsnay Ágnes 
Szerkesztő Hidvégi Beáta 

Informatikai Főosztály Informatikai tartalomfelelős Borsodi Balázs 
Szerkesztő Hegedűs Gábor 

Koordinációs Humánpolitikai és 
Szervezési Főosztály 

Tartalomfelelős Dr. Kongorácz László 

Szerkesztő Horváth Adrienn 

Pénzügyi Főosztály 
Tartalomfelelős Illésné Sándor Katalin 
Szerkesztő Jánosi Adrienn 

Oktatási Főosztály Tartalomfelelős Híves Márta 
Szerkesztő Gordos Julianna 

Szociális és Gyámhivatal 
Tartalomfelelős Visnyárné dr. Oravecz Andrea 
Szerkesztő Kurucz Kitti 

Munkaügyi Központ 
Tartalomfelelős Tamás Ildikó 

Sándor Istvánné 

Szerkesztő Komka Zsoltné 
Sótér Zsolt 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Tartalomfelelős Szabóné dr. Kaposi Dóra 
Szerkesztő Hajasné Lengyel Erzsébet 

Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv 

Tartalomfelelős Dr. Surján Orsolya 
Szerkesztő Lilinger Éva 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Tartalomfelelős Szomszéd Tamás 
Szerkesztő Magyar Mária 

Igazságügyi Szolgálat Tartalomfelelős Dr. Harik Ferenc 
Szerkesztő Kaszás Csaba 

Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság 

Tartalomfelelős Pesti Jánosné 
Szerkesztő Nagy Vilmos 

Közlekedési Felügyelőség Szerkesztő Balázs Béla  
Tartalomfelelős Kovácsné Molnár Edina 

Földhivatal Tartalomfelelős Mecseki István 
Szerkesztő Fábián Józsefné 
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Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv 

Tartalomfelelős Gajdár Péter 
Szerkesztő Szendrey Gábor 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság 

Tartalomfelelős Dr. Imre Sándor 
Szerkesztő Lantos Tiborné 

Földművelésügyi Igazgatóság 
Tartalomfelelős Bacsa Béla 

Szerkesztő Bagyinszkyné Bolyós Judit 
Battáné Szoó Eszter 

Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerv 

Tartalomfelelős Tóth Gábor 
Szerkesztő Dr. Halaj Valterné 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal 

Tartalomfelelős Kosztolnik Károly 
Szerkesztő Kreicsi Gábor 

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Tartalomfelelős dr. Turán Erika 
Szerkesztő 

Balassagyarmati Járási Hivatal Tartalomfelelős Dr. Szabó Ágnes 
Szerkesztő Kapitány Tímea 

Bátonyterenyei Járási Hivatal Tartalomfelelős Dr. Lengyelné Imreh Erika 
Szerkesztő Lonsták Zoltán 

Pásztói Járási Hivatal 
Tartalomfelelős Pusztainé Zeke Csilla 

Szerkesztő Haray Károly 
Sándor Tünde 

Rétsági Járási Hivatal Tartalomfelelős Dr. Faragó Mária Edit 
Szerkesztő Mikita Orsolya 

Salgótarjáni Járási Hivatal Tartalomfelelős Skuczi Nándor 
Szerkesztő Jéger Ingrid 

Szécsényi Járási Hivatal Tartalomfelelős Vitányiné dr. Velenczei Édua 

Szerkesztő Szűcs László 
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14.sz. melléklet 
 

A honlap kezeléséhez szükséges feladatkörök és azok leírása: 
 

Hivatali tartalomfelelős (felelős szerkesztő) feladatai 
• Heti rendszerességgel ellenőrzi a honlapon megjelenő tartalmat és annak 

egységes formáját, szükség esetén rendelkezik a változtatásról. 
• A tartalomfelelősöktől kapott naplóbejegyzések alapján ellenőrzi a portált 

pontosság, szakszerűség és naprakészség szempontjából. 
• Tartalomfelelősök figyelmét felhívja az esetleges hibákra, valamint javaslatot 

tesz új tartalmi elemek megjelenítésére, vagy régiek törlésére. 
 
A honlap rendszergazda feladatai 

• Gondoskodik a hivatal tulajdonában lévő domain nevek nmkh.hu 
karbantartásáról (bejegyzés, frissítés a névszervereken)  

• Telepíti, frissíti a web szerver operációs rendszerét, gondoskodik a behatolás 
és vírusvédelemről. 

• Folyamatosan frissíti a Joomla portálmotort, új komponenseket, modulokat 
telepít. Hetente menti a portálhoz tatozó állományokat, és MySQL 
adatbázisokat, gondoskodik ezek archiválásáról. 

• Kezeli, a portálon regisztrált felhasználói fiókokat, jogosultságokat ad, vagy 
von meg. 

• Portálmenedzsereknek, moderátoroknak oktatja a portál felépítését 
működését. Új rendszerek bevezetése után szinten tartó foglalkozást tart. 

• Adatbázis kezelő részegységeket fejleszt 
• Portálmenedzserek kérésére segít a különlegesebb tartalmi elemek 

elhelyezésében 
 

Designfelelős feladatai: 
• Megtervezi a portál felépítését, meghatározza a tartalmi elemek helyét, és 

megjelenési módját 
• Gondoskodik a portál szín, és képvilágának egységességéről. Montázsokat, 

animációkat készít. 
• Meghatározza a portálmenedzserek által használatos stílusokat. 
• Tanácsokkal látja el, esetenként oktatja a portálmenedzsereket a portál 

szövegszerkesztőjének használatára. 
• Gondoskodik a szöveges tartalom formai megjelenésének egységességéről 
• Portálmenedzserek kérésére segít a különlegesebb tartalmi elemek 

elhelyezésében 
 

Tartalomfelelős: 
• Heti rendszerességgel ellenőrzi a hivatali portál rá eső részének tartalmát. 

Fokozott figyelmet kell fordítania arra, hogy a feltöltött adatok naprakészek 
és szakszerűek legyenek és az adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, 
megfeleljenek. 
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• A hivatal közzétételi kötelezettségének ismeretében elrendeli a 
szakterületéhez kapcsolódó anyagok portálon történő elhelyezését, 
módosítását törlését. 

• Irányítja a szerkesztőket. 
• Vezeti a szervezeti egységéhez tartozó portálnaplót 
• Új tartalom elhelyezésének, régebbi tartalom módosításának, törlésének 

tényét beírja a naplóba, és aláírásával hitelesíti a publikálás jogosságát 
• A szerkesztő által a portálon előkészített tartalom helyességének ellenőrzése 

után, a megjelenő tartalmat a portál kezelőfelületén publikussá teszi. 
• Beállítja a megfelelő hozzáférési jogosultságot. 
• Ellenőrzi az archiválások előírás szerinti helyességét. 
• A kitöltött és aláírt portálnapló oldalakat a hivatali tartalomfelelősnek 

(felelős szerkesztő) adja át. 
• Szerkesztője segítségét kérve javíttat, töröltet a portálról elemeket. 
• Ellenőrzi a moderátorok munkáját. 

 
Szerkesztő feladatai 

• Tartalomfelelős engedélye alapján elhelyezi, szerkeszti, aktualizálja a 
„Bemutatkozás”, „Hírek”, „GYIK” kategóriákat, valamint szerve egyéb 
tartalmait. 

• Egyedi felkérés alapján kezeli a portál egyes moduljait, vagy komponenseit 
• Javaslatot tesz az egyes tartalmi elemek megjelenési módjára. 
• Portál használatával kapcsolatos oktatásokon vesz részt. 
• Különös gonddal kezeli a portál szerkesztéséhez kapott jogosultságát. 

Jelszavát, felhasználói nevét nem adja ki sem külső személynek, sem pedig 
kollégának, és gondoskodik arról, hogy hozzáférésének módját ne lehessen 
könnyen megszerezni, ellopni. 

• Aktuális rendezvények 
 
Moderátor 

• A hivatali fórum valamely témakörének cenzora. 
• A témakörében írt fórum hozzászólásokról e-mail-t kap, valamint függő 

bejegyzés jelenik meg fórumában 
• Napi két-három alkalommal figyelje saját témakörét, ha hozzászólás van, 

legyen aktív, válaszoljon, ne engedje „ellaposodni” fórumát! 
• Törölhet, javíthat, engedélyezhet hozzászólásokat. 
• Törölje a trágár, ízléstelen, vagy a hivatal egészét, esetleg valamely dolgozóját 

sértő hozzászólásokat. 
• Ha nem a témakörébe tartozó hozzászólás jelenik meg fórumán, irányítsa azt a 

megfelelő helyre. 
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15. számú melléklet 
Napló 

A tartalom címe:   

Láthatóság:  mindenki,      regisztráltak,      special      (megfelelő aláhúzandó) 

Írta (szerző álnév):   
Publikáció kezdete: 

Publikáció vége: 

Főoldalon 
megjelenjen?  

Igen      Nem      (megfelelő 
aláhúzandó) Megjelenés helye: Hírek  |  GYIK  |  Archív  |  Egyéb 

  

  Szerkesztő (portálmenedzser): Dátum Tartalomfelelős 
engedélye: Dátum 

Publikálás(aláírás, 
dátum) :         

Módosítás(aláírás, 
dátum):         

Törlés(aláírás, 
dátum):         

Ellenőrizte:   

A tartalom címe:   

Láthatóság:  mindenki,      regisztráltak,      special      (megfelelő aláhúzandó) 

Írta (szerző álnév):   
Publikáció kezdete: 

Publikáció vége: 

Főoldalon 
megjelenjen?  

Igen      Nem      (megfelelő 
aláhúzandó) Megjelenés helye: Hírek  |  GYIK  |  Archív  |  Egyéb 

  

  Szerkesztő (portálmenedzser): Dátum Tartalomfelelős 
engedélye: Dátum 

Publikálás(aláírás, 
dátum) :         

Módosítás(aláírás, 
dátum):         

Törlés(aláírás, 
dátum):         

Ellenőrizte:   
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16. sz. melléklet 
 

Nyomatképző eszközök telephelyi felelőseinek listája 

Helyi Szervnév IrSz város utca közt házsz Felelős 
TÜSZ 
számlálóállások 

Törzshivatal  3100  Salgótarján  Zemlinszky  út  9
Hűvös Katalin 
Strubel Zsolt    

Törzshivatal Megyeháza  3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Hegedűs Gábor    

Védelmi Iroda  3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Simon Adolf    

   3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Hegedűs Gábor    

   3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Simon Adolf    

   3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Hegedűs Gábor    

Területi iroda  3100  Balassagyarmat 16‐os Honvéd  út  4
Csala Ildikó 
Istvánné Bérczes Ágnes  Csala Ildikó 

   2660  Balassagyarmat Mártírok  útja  78 Nagy Vilmos    

   3100  Salgótarján  Baglyasi  út  2 Miheller Tibor    

   3100  Salgótarján  Baglyasi  út  2 Miheller Tibor    

   3100  Salgótarján  Május 1. út  út  41 Mecseki István    

   3100  Salgótarján  Zemlinszky  út  9 Kacsák Jánosné    

   3099  Salgótarján  Zemlinszky  út  8 Persik Gábor Tamás    

EPSZSZ Kihelyezett Osztály  2660  Balassagyarmat 16‐os Honvéd  út  4
Csala Ildikó 
Istvánné Bérczes Ágnes  Csala Ildikó 

   3100  Salgótarján  Mérleg  út  2
Tóth Péter 
Hajasné Lengyel Erzsébet  Tóth Péter 

   2660  Balassagyarmat 16‐os Honvéd  út  2

Csala Ildikó 
Tóth Péter 
Hajasné Lengyel Erzsébet 
Istvánné Bérczes Ágnes  Csala Ildikó 

Munkaügyi Központ  3100  Salgótarján  Alkotmány  út  11 Komka Zsoltné    

   3100  Salgótarján  Múzeum  tér  1

Surjánné Deák Heléna 
(TÜSZ) 
Chmell Artúrné 

Surjánné Deák 
Heléna 

   3100  Salgótarján  Mérleg  út  2

Tóth Péter 
Hajasné Lengyel Erzsébet 
Nagy Istvánné  Tóth Péter 

   3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Simon Adolf    

   3100  Salgótarján  Karancs  út  54 Szabó Kálmán    
Gépjármű Műszaki 
Vizsgáztató Bázis  3100  Salgótarján  Csokonai  út  3 Szabó Kálmán    

Okt. Főo.  3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Hegedűs Gábor    

Ellátási és Foglalkozási 
Rehabilitációs Osztály  3100  Salgótarján  Mérleg  út  2

Tóth Péter 
Hajasné Lengyel Erzsébet  Tóth Péter 

Szakértői Osztály  3100  Salgótarján  Füleki  út  54‐56 
Tóth Péter
Hadik Nikoletta  Tóth Péter 

Ellátási és Foglalkozási 
Rehabilitációs Osztály  3100  Salgótarján  Alkotmány  út  11 Tóth Péter  Tóth Péter 

Ellátási és Foglalkozási 
Rehabilitációs Osztály  2660  Balassagyarmat 16‐os Honvéd  út  2

Csala Ildikó 
Tóth Péter 
Hajasné Lengyel Erzsébet 
Istvánné Bérczes Ágnes  Csala Ildikó 
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Járási Törzshivatal  2660  Balassagyarmat Rákóczi  út  12 Tóth Tamás    
Balassagyarmati Kerületi 
Állategészségügyi és 
Élelmiszer‐ellenőrző Hiv  2660  Balassagyarmat Mártírok  útja  78 Benkó Ildikó    

Járási Földhivatala 2660  Balassagyarmat
Bajcsy‐
Zsilinszky  út  13 Bánszki János    

Munkaügyi Központ  2660  Balassagyarmat
Bajcsy‐
Zsilinszky  út  17

Busainé Zatykó Rita 
(TÜSZ) 
Szmorád Tünde  Busainé Zatykó Rita 

Balassagyarmati Járási 
HivatalJárási 
Népegészségügyi Intézete  2260  Balassagyarmat Rákóczi fej.  út  17 Simon Adolf    
Balassagyarmati Falugazdász 
körzet  2660  Balassagyarmat Mártírok  útja  78 Nyebehajné Kiss Katalin    

Járási Kirendeltség  2694  Magyarnándor  Fő  út  88.  Tóth Tamás    

Járási Kirendeltség  2686  Bercel  Béke  út  1 Tóth Tamás    

Járási Törzshivatal  3070  Bátonyterenye  Városház  út  2 Lonsták Zoltán    

Munkaügyi Központ  3078  Bátonyterenye   Madách  út  6/b  Tolmácsi Ákos 
Zsély Lászlóné 
zselylne@lab.hu 

Járási Kirendeltség  3143  Mátranovák  Szabadság  út  38 Lonsták Zoltán    

Járási Kirendeltség  3145  Mátraterenye  Kossuth  út  178 Lonsták Zoltán    

Járási Törzshivatal  3060  Pásztó  Kölcsey  út  35 Haray Károly    
Pásztói Kerületi 
Állategészségügyi és 
Élelmiszer‐ellenőrző Hivatal  3160  Pásztó  Vasút  út  21 Bóta Ildikó    

Járási Földhivatala 3060  Pásztó  Fő  út  102 Mecseki István    

Munkaügyi Központ  3060  Pásztó  Cserhát  út  11

Feketéné Makács Edit 
(TÜSZ) 
Kaizer Tiborné  Feketéné Makács Edit 

Pásztói Falugazdász körzet  3060  Pásztó  Vasút  út  21 Tóth Richárd    

Járási Törzshivatal  2651  Rétság  Rákóczi  út  20 Bartos Szabolcs    

Járási Földhivatala 2651  Rétság  Rákóczi  út  20 Bánszki János    

Munkaügyi Központ  2651  Rétság  Radnóti  út  2 Kövi‐Hornyák Emőke    

Rétsági Falugazdász körzet  2651  Rétság  Kossuth   út  3.  Berkó Margit    

Járási Kirendeltség  2654  Romhány  Kossuth  út  3.  Bartos Szabolcs    

Járási Törzshivatal  3100  Salgótarján  Múzeum  tér  1 Draskóczi Jenő    
Salgótarjáni Kerületi 
Állategészségügyi és 
Élelmiszer‐ellenőrző Hivata  3100  Salgótarján  Baglyasi  út  2 Miheller Tibor    

Járási Földhivatala 3100  Salgótarján  Május 1. út  út  79/A  Mecseki István    

Munkaügyi Központ  3100  Salgótarján  Fürdő  út  3

Novák János 
Angyal Tamás 
Horváth Zoltán  Horváth Zoltán 

Salgótarjáni Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi 
Intézete  3100  Salgótarján  Rákóczi  út  36 Simon Adolf    
Salgótarjáni Falugazdász 
körzet  3100  Salgótarján  Baglyasi  út  2 Miheller Tibor    

Járási Kirendeltség  3182  Karancslapujtő  Rákóczi  út  95 Draskóczi Jenő    

Járási Törzshivatal  3170  Szécsény  Rákóczi  út  84 Szűcs László    

Munkaügyi Központ  3170  Szécsény  Kossuth  út  23

Balázs Zoltánné 
Szenográdiné Faluhelyi 
Márta    

Szécsényi Falugazdász 
körzet  3170  Szécsény  Rákóczi  út  79 Varga Zoltán    
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17.  sz melléklet 
 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Nyomatkészítő eszközök kellékanyag ellátásával kapcsolatos feladatok 

 
Telephelyi felelős 

A hozzá tartozó telephelyen, telephelyeken: 
Átveszi a kiszállított tonert, tintapatront és ráírja, hogy az, TÜSZ alá tartozó nyomtatóba 
érkezett, vagy sem.(„TÜSZ-ös nyomtatóba csak TÜSZ-ös toner helyezhető”) 
Szállítólevelet és a számlát továbbítja a kormányhivatal informatikai főosztályára. A 
TÜSZ-ös szállítólevelet elegendő elektronikusan, beszkennelve e-mail-ben a 
huvosk@nmkh.gov.hu címre megküldeni. 

Nyomtatókban, fénymásolókban cseréli a tonert, tintapatront 
A TÜSZ alá vont eszközhöz a szerződött partnernek közvetlenül bejelenti a toner 
tintapatron igényt. Törődik a minimális tartalékképzéssel 
A toner, tintapatron cserét, azonnal rögzíti a kormányhivatal informatikai 
rendszerében. Kinyomtatja a kiadáshoz tartozó bizonylatot, és aláíratja a nyomtatót 
kezelő felhasználóval. (Ha a tonerfelhasználás rögzítése elmarad, akkor a telephely 
a következő negyedévre csak hosszas procedúra, külön igénybejelentés és indoklás, 
engedélyezés után kaphatja meg a hiányzó tonert.) 
A toner kiadási bizonylatokat megőrzi, és ellenőrzéskor bemutatja az ellenőrzést 
végző személynek. 
TÜSZ alá vont eszköz meghibásodását közvetlenül jelenti a szerződött partnernek. 
Az elhasznált kellékanyagokat gyűjti, és a megszervezett időpontban darabszámra 
átadja az elszállítónak. 
A TÜSZ alá vont nyomtatók, fénymásolók számláló állását a hónap utolsó 
munkanapján az erre kialakított rendszerben jelenti. 
Kapcsolatot tart az Informatikai Főosztály felelősével. 
 

Kormányhivatal egészéért felelős 
Felelős: Hűvös Katalin huvosk@nmkh.gov.hu 
Teljes körű Üzemeltetési Szerződéssel (TÜSZ) rendelkező nyomatkészítő eszközök 
számlálóállásának nyilvántartása. A havi leolvasott számlálóállások továbbítása a TÜSZ 
partnernek. Szintre hozó javítások megrendelése, hibabejelentés. 
Toner, tintapatron felhasználás aktuális nyilvántartása, beérkezett toner, tintapatron 
mennyiségi adatok rögzítse a nyilvántartó rendszerbe. 
Toner, tintapatron negyedévi rendelések mennyiségi kalkulálása alapján megrendelések 
elkészítése 
Elhasznált kellékanyagok elszállításának megszervezése 
Kapcsolattartás a telephelyi felelősökkel és a beszállító, TÜSZ partnerekkel 
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18. sz. melléklet 

 
Közigazgatási végpontvédelmi házirend  

Symantec Endpoint Protection v12.1 kliensek végpontvédelmi alkalmazása esetében 
 

A Közigazgatási integrált végpontvédelem segítségével egy eszközzel kezeljük a 
vírusvédelmet, a személyi tűzfalat, a behatolás detektálást, a hálózati hozzáférés kontrollt és a 
hordozható eszközök ellenőrzését. 
 
Közigazgatási végpontvédelmi beállítások Symantec Endpoint Protection 12.1-es kliens 
használata esetén. A kliens beállításokat minden, a KEK KH hálózatára csatlakoztatott és a 
hálózat szolgáltatásait használó kliens esetében alkalmazni szükséges.  
 
A végpontvédelmi beállítások megtekintéséhez kattintson a SEP kliens 
ikonjára a munkaállomás tálcáján (sárgával jelölt ikon). 

A megjelenő képernyőn 
a bal oldalon sárgával 
jelölt „Change Settings” 
menüben a jobb oldali 
ábrán látható 
menürendszer jelenik 
meg, amelyben a 
Network Access 
Control lehetőség nem 

látható, de megjelenik egy „Client management” opció. 
 
 
A megfelelő és jóváhagyott Közigazgatási végpontvédelmi beállításokhoz az így 
megjelenített „Change Settings” menüben, a soronkénti csoportos beállítási lehetőségekben az 
alábbiak részletes ellenőrzését szükséges elvégezni ( fentről lefele haladva) 
 
Virus and Spyware Protection sor - A végpontvédelmi vírus- és kémprogramok elleni 
védekezés beállítására szolgáló funkciókat fogja össze (Global Settings – általános 
beállítások, Auto Protect – automatikus védelem; Internet Email Auto-Protect – Internetes 
levelezés automatikus védelem; Outlook Auto-Protect – Outlook kliens automatikus védelem; 
Download Insight – Letöltés védelmére szóló besorolás állítása). Az alábbi beállításokat a 
képeken látható módon, minden fülön el kell végezni. 
 

 
 
Az Insight, az automatizmusra épülő veszélyfelismerés, valamint a teljesítmény- és a 
gyorsaság növelésének egyik eszköze, mely bekapcsolása kötelező. A naplózási álomány 
megőrzésének ajánlott időtartama 2 hét. Az automatikus beállítást az összes file-ra be kell 
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állítnai, illetve egedélyezni kell az automatikus biztonsági kockázat ellenőrzést. Az internet és 
e-mail védelem az outlook levelezőben az összes file típus esetén az automatikus a kötelező 
beállítás. Az e-mail üzenetek beállítása során egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Az 
Insight letöltését be kell kapcsolni és be az 5-ös szintű védelmet kell beállítani, amelyet a 
beállított letöltő szerverről fog letölteni. ( a SEP menedzsment szervert az informatikai 
védelemért felelős szakember állítja be) 
 
Proactive Threat Protection sor - Megelőző fenyegetés védelmi beállításainak csoportja 
(SONAR – Nem ismert támadások elleni védekezések konfigurálása; Suspicious Behavior 
Detection – Gyanús viselkedés felismerése; System Change Detection – DNS/host file 
megváltoztatásának figyelése) Az alábbi beállításokat a képeken látható módon, minden 
fülön el kell végezni. 
 

 
 
A SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) valós idejű védelmet nyújt a 
fenyegetésekkel szemben, és proaktív módon észleli az ismeretlen biztonsági kockázatokat a 
számítógépen. A SONAR az alkalmazások viselkedése alapján azonosítja a fellépő 
fenyegetéseket. A SONAR gyorsabban azonosítja a fenyegetéseket, mint a hagyományos, 
azonosítóalapú fenyegetésészlelési eljárások. A SONAR még azelőtt észleli a kártékony 
kódokat, mielőtt a vírusleírások elérhetők lennének a LiveUpdate szolgáltatáson keresztül. Az 
alkalmazandó beállítások szerint a magas fenyegetettségű file-okat karanténba zárjuk, míg az 
alacsony fenyegetettséggel rendelkezőeket naplózzunk (első kép), gyanús viselkedés esetén 
blokkoljuk az alkalmazásokat (második kép). A DNS és a Host file módosításokat nem 
gátoljuk meg (harmadik kép). 
 
Network Threat Protection sor - Hálózati fenyegettetség elleni védelmi beállítások 
csoportja (Firewall – Tűzfal beállításai; Intrusion Prevention – Behatolás megelőzés 
engedélyezése; Notification – riasztás esetén történő jelzés; Logs – naplózás). Az alábbi 
beállításokat a képeken látható módon, minden fülön el kell végezni. 
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A hálózatifenyegetés-védelem szabályok és azonosítók használatával a szoftver blokkolja a 
fenyegetések számítógéphez való hozzáférését. A Symantec Endpoint Protection 
ügyféltűzfala akadályt állít a számítógép és a külső hálózat közé. Az ügyféltűzfal 
megakadályozza, hogy jogtalan felhasználók hozzáférjenek az internethez csatlakozó 
számítógépekhez és a hálózatokhoz, azonosítja a lehetséges hackertámadásokat, megvédi a 
személyes információkat, és kiszűri a nem kívánt hálózatiforgalom-forrásokat. A tűzfal a 
hálózati támadásokkal és az olyan káros szoftverekkel szemben is véd, amelyek 
megpróbálnak szétterjedni a hálózaton, például a botok. Minden információ, amely az 
ügyfélgépbe megy, vagy onnan jön, áthalad a tűzfalon és a tűzfal minden egyed adatcsomagot 
megvizsgál. Az ügyféltűzfal blokkoljon minden olyan csomagot, amely nem felel meg a 
megadott biztonsági feltételeknek. 
A tűzfal szabályokat a biztonsági szakember állítja be a SEP manageren, az Intrusion 
Prevetion fülön kapcsoljuk be a hálózati és a böngésző behatolás detektálását, a Notification 
fülön pedig a riasztást amennyiben a IPS blokkolja a támadást. A log file-ok méretezését 
hagyjuk alapértelmezetten. 
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Client Management Settings sor - Végpontvédelmi kliens általános beállításainak csoportja 
(Tamper Protection Settings – Kliensek saját védelme; LiveUpdate – Internetes frissítés; 
Submissions – Symantec visszajelzések) Az alábbi beállításokat a képeken látható módon, 
minden fülön el kell végezni. 
 

 
 
A Client Management Settings alatt a számítógépen futó kliensünk kezelési és védelmi 
beállításait végezhetjük el. A Tamper Protection már akkor is védelmet biztosít, amikor a 
számítógép indul, vagy pedig éppen leállítás alatt van, többek között azt is figyeli, hogy 
valamely alkalmazás módosítani próbálja a SEP könyvtárában lévő fájlokat vagy azok 
registry beállításait. A csak eseményre történő logolást itt állitsuk be. A LiveUpdate, a termék 
frissítéseinek beállításaira szolgál, ennek gyakoriságát 4 órára állítsuk, a Submissions 
segítségével pedig a kliensünk névtelenül adatokat küld a Symantec felé, a talált fájlok 
besorolásáról, vírustalálatokról, SONAR találatokról, valamint az Insight adatbázis 
frissítéséhez. Ezen a fülön engedélyezzük a talált információk elküldését minden lehetséges 
eseményről. 
 
Exception sor - Egyedi, specifikus beállítások, kivételkezelés beállítására szolgál.  
Az Exception beállítással megadhatunk fájlokat, könyvtárakat amelyeket kizárunk 
víruskeresésből. 
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