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1. Általános rendelkezések 

1.1. Szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
működésének informatikai üzemeltetési rendjét, fizikai, adminisztratív és információbiztonságot 
érintő alapvető szabályok meghatározásával. Jelen utasítás kiegészíti a Kincsár és a 
Kormányhivatal meglévő információbiztonsági szabályait. 
 

1.2. Szabályzat hatálya 

Területi hatály: Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Miskolc, Mindszent tér 1. szám 
alatti ITC irodaház 7., 8. és a 9. emeleti bérelt helyiségei, közös helységek, kiszolgáló területek. 
 

Személyi hatály: Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársaira, az Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály telephelyén feladatellátást végző, valamint a hatályos 

szerződések alapján az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály telephelyén 
tevékenységet végző személyekre, továbbá az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
informatikai támogatását végző, Informatikai Főosztály kijelölt informatikusára. 

 

Időbeli hatály: jelen szabályzat visszavonásig érvényes. 
 

2. Fizikai biztonságot érint  szabályok 

2.1. Hivatali helyiségek nyitásának, zárásának rendje 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elhelyezését a Miskolc, Mindszent tér 1. 
szám alatti ITC irodaház 7., 8. és a 9. emeleti bérelt helyiségei biztosítják. Az irodaház 
főbejárata 24 órás őrzéssel biztosított, melyet az épület üzemeltetője biztosít. A Kirendeltség 
területére történő bejutás az elektronikus beléptető rendszeren keresztül, az előzetesen kiadott 

elektronikus (proximity) kártyával lehetséges. 
 

A kirendeltségről történő távozást követően minden dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy 
az elektronikus beléptető rendszer a bejárati ajtókat bezárta, tekintettel arra, hogy az 
irodaházban további bérlők vannak. 
 

A munkanapokon 7.00 óra előtti, ill. 20.00 órán túli, valamint a munkaszüneti napokon történő 
belépést és benntartózkodást – az osztályvezetők kivételével - a főosztályvezetővel 
távollétében az őt helyettesítő osztályvezetővel előzetesen engedélyeztetni kell. 
 

Ügyfelek fogadása munkanapokon a hivatalos ügyfélfogadási rendhez igazodva alapvetően az 
ügyfélszolgálaton történik. Az ügyfélszolgálaton lévő munkatárs, a szükséges nyilvántartás 
kitöltése után felkíséri az ügyfelet az ügyintézőhöz, majd amikor az ügyfél végzett, az ügyintéző 
köteles kikísérni az ügyfelet és jelezni és dokumentálni az ügyfélszolgálatos kolléga 
nyilvántartásában, hogy az ügyfél elhagyta az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
épületét. A 7., 8., és 9. szinten lévő kaputelefonok kezelői is vezetnek nyilvántartást a 
közvetlenül ide érkező ügyfelekről. Nekik is az ügyintézőkhöz kell kísérni az ügyfeleket, majd 
az ügyintézőknek ekkor is szükséges az ügyfelet kikísérni, majd dokumentálni ezt a tényt a 
referenseknél. 
 

Postások- kivéve az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály hivatali leveleit szállító 
személyek- (étel) futárok belépése a szintekre nem engedélyezett. Ilyen esetében a 
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kaputelefon segítségével vagy személyesen meg kell kérdezni kihez érkezett és telefonon 
szólni kell az adott munkatársnak, hogy a bejárat előtt várják. 

 

2.2. A fokozottan védett helységek belépési rendje 

A fokozottan védendő helyiségek (irattár, szerver szoba) a beléptető rendszerrel védettek. Az 
irattárakba csak az arra feljogosított iratkezelőknek, míg a szerverszobába csak az Informatikai 

Főosztály kijelölt informatikusának, valamint a főosztályvezetőnek és annak helyettesének van 
belépési jogosultsága. A belépés a fokozottan védett helységekbe elektronikus belépőkártya + 
PIN kód együttes használatával történik. A fokozottan védett helységekbe történő belépési 
jogosultságok szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálatra kerülnek 

 

2.3. Kulcskezelés rendje 

Valamennyi irodahelységhez 1 (egy) kulcs tartozik. Az egyes irodahelyiségek kulcsát az arra 
jogosított dolgozók (az adott szobában dolgozók) a portán vehetik át reggel munkakezdéskor. A 
portán lévő biztonsági őr a leadott dolgozói névsor-szoba hozzárendelés alapján csak az arra 
jogosult, valamint a főosztályvezető és az adott osztály vezetője részére adja ki a kulcsot. A 
munkaidő végeztével a szobát utolsónak elhagyó köteles a kulcsot a portán leadni. Ha 
munkaidőben a szoba üresen marad, az utoljára távozó köteles azt bezárni. 
A névsor-szoba hozzárendelés szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálatra kerül. 
 

2.4. Lemezszekrények használatának rendje 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon 2 db lemezszekrény található. Az egyik 
lemezszekrényben a gazdasági ügyeket intéző tartja a feladatával összefüggő iratokat és 
lemezkazettát. A második lemezszekrényben a Helyszíni Ellenőrzési Osztály tárolja a hivatali 
gépkocsihoz kapcsolódó, az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály által őrzendő 
iratokat, tárgyakat. A lemezszekrények kulcsát az érintettek őrzik. 
 

2.5. Parkolás rendje 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály használatában lévő gépjárművek parkolása 
az ITC székház elkülönített, fedetlen parkolójában Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatt történik. 
 

2.6. Küldemények fogadási rendje 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályra érkező küldeményeket a referensek veszik 
át. A küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása a Magyar Államkincstár Iratkezelési 
szabályzatáról szóló utasításában foglaltaknak megfelelően történik. 

 

3. Adminisztratív területet érint  szabályok 

3.1. Jelszavak kezelésének és tárolásának a rendje 

Rendszergazda jelszavakra vonatkozóan az általános követelményeket tekintve a Kincstár alap 
felhasználói szabályozóiban foglaltak alkalmazandók, az alábbi kitételekkel: 

 Minimum 14 karakter hosszúnak kell lennie, 
 Maximum 30 nap lejárati idő, 
 3 sikertelen bejelentkezés után zárolás. 

Az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusának admin jelszava, valamint a felhasználói 
számítógépek BIOS jelszava lezárt, lepecsételt, szignált borítékban a páncélszekrényben kerül 
elzárásra. 
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A páncélszekrényben tárolt, jelszavakat tartalmazó boríték csak a főosztályvezető engedélyével, 
jelenléte mellett, jegyzőkönyv felvételével bontható fel. 
 

3.2. Helyi keletkezésű naplóállományok kezelésének és archiválásának rendje 

A Kormányhivatal a Kincstár központi szakrendszereihez, Kincstári VPN-ben lévő eszközök 
(szerverek, switchek) naplóeseményeit nem kezeli. 
 

A Kormányhivatal az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályra vonatkozó naplózandó 
eseményei az alábbiak: 

 Beléptető rendszer 
 Mentőszerver 
 Vírusvédelmi szerver 

 

A felsorolt naplóeseményeket az adott rendszer sajátosságait figyelembe véve minden hét első 
munkanapján a még nem mentett időszakra vonatkozóan össze kell gyűjteni. Az adott témakör 
mentési időszakáról nyilvántartást kell vezetni és a következő mentést ennek figyelembe 
vételével kell elvégezni. 
 

Az összegyűjtött naplóállományokat egy tömörített állományba kell helyezni. 
A tömörített állományokat a Kormányhivatal szervezeti aláíró tanúsítványával, EKAT 
aláírószoftverrel szükséges aláírni, valamint ezzel egy időben hivatali időbélyegzővel szükséges 
ellátni.  
 

Az így létrejött ASIC állományt a mentési rendszerben beállított könyvtárba szükséges 
elhelyezni. 

 

3.3. Szerz désekben, küls  partnerek vonatkozásában alkalmazandó záradék 

A Kormányhivatal harmadik féllel kötendő szerződéseiben kötelező a jelen szabályzat  
3. függelékében található záradék elhelyezése. A záradék szövegben módosítás az 
információbiztonsági követelmények érvényesítésének figyelembevétele mellett  
a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály javaslata alapján a vonatkozó jogszabályok 
szerint eszközölhető. 
 

3.4. Új belép k információbiztonsági oktatásának rendje 

Új belépők információbiztonsági oktatását az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusa végzi. 
Az oktatás megtartását és az ismeretanyag elsajátítását jegyzőkönyvbe foglalják és aláírásukkal 
hitelesítik. 
 

3.5. Jogosultságkezelés rendje 

Új belépők esetében az érintett osztályvezetők elektronikus levélben igénylik a dolgozó részére a 
munkavégzéshez szükséges informatikai eszközöket, valamint a jogosultságok létrehozását az 
Informatikai Főosztály kijelölt informatikusától. A feladatellátással érintett folyamatokat a 
szabályzat 2. függeléke tartalmazza, a jogosultság igénylő lapot a Kormányhivatal Informatikai 
Biztonsági Szabályzatának melléklete tartalmazza. 
 

3.6. Kilép  jogosultság törlésének rendje 

A kormánytisztviselők jogviszonyának megszűnését az érintett osztályvezető elektronikus 
levélben jelzi az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusának, aki intézkedik a tárgyi eszközök, 
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belépőkártya leltár szerinti visszavételéről, a jogosultságok visszavonásáról. A feladatellátással 
érintett folyamatokat a szabályzat 2. függeléke tartalmazza. 
 

3.7.  Eszközmozgatás, változáskezelés rendje 

Az eszköz kihelyezéssel, bevétellel, illetve eszközmozgatással összefüggő igényt az érintett 
osztályvezető elektronikus levélben jelzi az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusának, aki 

intézkedik a feladat szakszerű, dokumentált elvégzéséről. A feladatellátással érintett 
folyamatokat a szabályzat 2. függeléke tartalmazza. 
 

3.8. Vagyonleltár kialakítása 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály információbiztonsági területtel érintett 
vagyonelemei vonatkozásában a felelősök megjelölését a jelen szabályzat 4. függeléke 
tartalmazza. 

 

3.9. Mobil adathordozók használatának rendje 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kezelésében lévő mobil informatikai 
eszközöket a Kormányhivatal területén kívül csak főosztályvezető engedélyével rendelkező 
személyek használhatják a főosztályvezető hozzájárulásával, a nyilvántartási előírások betartása 
mellett. 

 

A mobil informatikai eszközről az arra felhatalmazott személy részére történő átadáskor az átadó 
szervezeti egység kijelölt munkatársa tárolási nyilatkozatot (5. függelék) készít, mely tartalmazza 
az eszköz műszaki adatait, az átadás-átvétel adatait és az eszközön telepített szoftverek adatait. 
 

Az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusa köteles az eszköz átadása során felvilágosítani a 
dolgozót a mobil informatikai eszközök használatának veszélyeiről, kockázatairól, aminek 
megismerését a dolgozó a tárolási nyilatkozaton (5. függelék) aláírásával igazol, és az eszközért 

felelősséget vállal. 
 

Nem titkosított, nyílt hálózati kapcsolatok (Wi-Fi, Bluetooth) használata biztonsági szempontok 
miatt nem engedélyezett. Az eszközön a vezeték nélküli kapcsolatot alapértelmezésben 
kikapcsolt állapotban kell tartani.  
 

A felhasználó köteles a mobil informatikai eszközt lehetőleg hetente (de hosszabb távollét 
esetén legfeljebb havonta) a Kormányhivatal hálózatához csatlakoztatni abból a célból, hogy a 
biztonsági és vírusvédelmi frissítések települhessenek, megőrizve ezzel a biztonság integritását. 
 

A felhasználó a szervezeti egység vezetője engedélyével igényelheti, hogy a hivatali SIM kártyát 
tartalmazó mobil infokommunikációs eszközét, illetve okos telefonját az internetes szolgáltatások 
elérése céljából vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztathassa az alábbi feltételek betartásával: 

 az eszköznek rendelkeznie kell végpontvédelmi szoftverrel / szolgáltatással; 
 az eszköz kizárólag legalább WPA2-PSK kódolással csatlakoztatható vezeték nélküli 

hálózathoz, ennél alacsonyabb szintű, nem megfelelő szinten tikosított, illetve nyílt 
hálózati kapcsolatok használata nem engedélyezett; 

 a hivatali vezeték nélküli hálózatra való csatlakozás esetén az eszköz hálózathoz történő 
csatlakoztatási beállításait és első csatlakoztatását az Informatikai Főosztály kijelölt 
informatikusa végzi; 
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 az eszközt időszakonkénti, minimum évenkénti ellenőrzés céljából a felhasználó 
bemutatja az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusának a beállítások és 
vírusvédelem ellenőrzése céljából. 

 A mobil eszközöket használó személyeknek: 
o nem engedélyezett az eszközt gépjárműben, idegen helyen felügyelet nélkül 

hagyni; 

o a repülés, vagy vonatút alatt a személyi számítógépet kézipoggyászként kell 
szállítani; 

o a Kormányhivatal területén kívül, idegen helyen történő tárolás esetén (szálloda, 
lakás) fokozott figyelmet kell fordítani a jogosulatlan hozzáférés, az adatok 

esetleges módosítása, megrongálása, vagy ellopása elleni védelemre; 
o nem engedélyezett az eszköz engedély nélküli átruházása, vagy adatainak 

közlése; 
o nem engedélyezett megfelelő védelem nélkül idegen hálózathoz csatlakoztatni 

az eszközt; 
o nem engedélyezett a gépet bármilyen indokolatlan veszélynek kitenni, vagy nem 

rendeltetésszerűen használni. 
 

Mobil adathordozót a felhasználók számára az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
vezetője a jelen szabályzat 5. függeléke szerint igényelheti a Kormányhivatal Informatikai 

Főosztályától. Ezen az adatlapon kérheti a külső adathordozó egységek (USB, HDD) 
hozzáférésének egyedi engedélyezését is. 
 

Az adatokat a mobil adathordozóról a feladat elvégzése után, védett hálózati meghajtóra való 
felmásolást követően le kell törölni és az adathordozót a tároló helyre vissza kell adni az 
esemény dokumentálása mellett. 
 

A kódolatlan mobil adathordozó eszközök rendkívül nagy kockázati veszélyforrást jelentenek, 
ezért a felhasználók csak informatikai ellenőrzés mellett használhatják. A hivatali adathordozón 
magánjellegű adatot tárolni nem engedélyezett, magánjellegű adathordozót hivatali célra 
használni nem engedélyezett, azon hivatali adatot tárolni nem szabad. 
 

A Kormányhivatal informatikai rendszerébe kapcsolt munkaállomásokon csak olyan 
adathordozót szabad használni, arról adatokat beolvasni, amelyen előtte a rendszeresített és 
telepített víruskereső programmal vírusellenőrzést végeztek. 
 

A mobil infokommunikációs eszközök, mobil adathordozók felhasználói felelősek az eszközön 
található adatok esetleges kiszivárgásáért, az eszköz elvesztéséért, eltűnéséért, 
megsérüléséért. A mobil infokommunikációs eszközök, mobil adathordozók eltűnése, ellopása 
esetén annak tényét haladéktalanul jelenti az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
vezetője az Informatikai Főosztály felé a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
 

A felhasználók egyes feladatok elvégzése érdekében, a részükre biztosított, nyilvántartott és 
egyedi azonosítóval ellátott, hivatali tulajdonú mobil adathordozóra kimenthetik a feladathoz 
kapcsolódó állományaikat. 
 

A mobil adathordozókra vonatkozó további információbiztonsági kockázatokat, követelményeket 
az Elnöki Utasítás „Mobil informatikai eszközök és távmunka szabályzat” része tartalmazza. 
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4. Informatikai eszközök helyi üzemeltetésére vonatkozó szabályok 

4.1. Általános, Kincstári VPN-ben elhelyezett kiszolgálók üzemeltetésének rendje 

 A Kormányhivatal által az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályhoz telepített Microsoft 
Windows szerverek mindegyike a Kincstári VPN hálózathoz kapcsolódik, az abban üzemelő 
Active Directory része, emiatt az eszközökre operációs rendszer szinten a Kincstár által 
meghatározott Group Policy szabályok vonatkoznak. Az Informatikai Főosztály kijelölt 
informatikusa erősen korlátozott logikai jogokkal rendelkezik. 

 

SEP vírusvédelmi szerveren a frissítéseket a Kincstári rendszergazda kezeli, a frissítések 
nincsenek automatikus telepítésre állítva. Az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusa köteles 
hetente ellenőrizni a Kincstár által a gépre küldött, telepítésre váró frissítéseket. Azok megléte 
esetén intézkedik a telepítések végrehajtásáról és a szerver megfelelő üzemi állapotának 
ellenőrzéséről. A szerver fizikai meghibásodásának javítása a Kormányhivatal feladata. 
 

Magyar Államkincstár és a Kormányhivatalok közötti Átruházási megállapodás 3.17-es pontja 

alapján az új hardver és szoftver elemeket jóváhagyott mentő egység került beüzemelésre, 
melynek kapcsán a mentési feladat (a Főosztályi szerver megjelölt könyvtárainak mentése) a 
következő hardver és szoftverelemekkel került megvalósításra: 

 Hardver: HP brand; Proc: Intel Xeon 3,1 GHz; 8 GB RAM; 4 TB HDD; gysz: 

CZ15160229L; 

 Szoftver: OS: Suse Linux 12 Enterprise SP1; App: Cobian Backup 11. 

 

A mentés Cobian backup 11-es programmal történik, egy SLES12 SP1-es szerver sambával 
megosztott, felcsatolt meghajtójára. Jelenleg egy teljes mentés történik minden pénteken 20:00-

kor, illetve inkrementális mentés minden nap. Az inkrementális mentés letárolt példányszáma 
még függ a lefoglalt helytől. A program a mentés során keletkezett log állományokat helyben is 
tárolja, illetve e-mailben megküldi az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusa részére. 
 

4.2. Hálózati kapcsolók üzemeltetésének rendje 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályhoz telepített switch-ek (hálózati kapcsolók) 
mindegyike a Kincstári VPN hálózathoz kapcsolódik, emiatt az eszközökre szoftver szinten a 
Kincstár által meghatározott konfigurációs szabályok vonatkoznak. A Kormányhivatal 

rendszergazdái logikai jogokkal nem rendelkeznek, abba semmilyen szinten belépni nem tudnak. 
A leírtak miatt az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusa a jelzett eszközökre vonatkozóan 
kizárólag vizuális ellenőrzést, a Kincstár kérés esetén fizikai újraindítást tud eszközölni. 
 

A hálózati kapcsolók fizikai meghibásodása esetén azok javítása/cseréje a Kormányhivatal 
feladata. 

 

Új hálózati kapcsoló beállítását a vonatkozó szabályok szerint engedélyeztetni kell a Kincstárral, 

ezen eljárással egy időben a Kincstár elvégzi az eszköz alapkonfigurációjának beállítását. 
 

5. Kormányhivatali rendszerekre vonatkozó szabályok 

5.1. Levelezési rendszer  
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály általános elektronikus levelezésre a 
Kormányhivatal és felettes szervei által szolgáltatott és üzemeltetett MicroFocus (korábban 
Novell) GroupWise levelezőrendszert használja. Az érintett levelező rendszerbe történő belépés, 
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kilépés, változáskezelés belépés a kapcsolódó hivatali címtár rendszerbe rögzített 
jogosultságokkal lehetséges.  
 

A munkavállalót érintő jogosultság változások (belépés, kilépés, változásvezetés)  
a 2. függelékben rögzített folyamatok szerint, dokumentált, szabályozott módon történik.  
A Kormányhivatal által üzemeltetett, illetve üzemeltetésében érintett rendszerek vonatkozásában 
a jelen szabályzaban nem kezelt kérdésekben a Kormányhivatal Informatikai Biztonsági 
Szabályzatában leírtak vonatkoznak.  
 

5.2. Mentési rendszer 
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály helyben keletkező adatainak, megjelölt 
megosztásainak mentése a Cobian backup 11-es programmal történik, egy SLES12 SP1-es 

szerver sambával megosztott, felcsatolt meghajtójára. Egy teljes mentés történik minden 
pénteken 20:00-kor, illetve inkrementális mentés minden nap. 
 

A kialakított mentés készletekről havi rendszerességgel másolat készül egy külső 
adathordozóra, mely az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály páncélszekrényében 
kerül tárolásra. 
 

5.3. Végpontvédelmi rendszer 
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály végpontjainak védelmére a Kormányhivatal 
bevezette a Symantec Endpoint Protection vírusvédelmi rendszerét. A védelemre egy dedikált 
SEP Management Server került telepítésre és delegálásra a kliensek felé. Valamennyi kliens 
részére naprakész, támogatott végpontvédelmi szoftver került kihelyezésre. 
 

5.4. Iktató, ügyiratkezel  rendszer 
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály helyi rögzítési igényű iktatandó adatainak 
iktatására a Kormányhivatal bevezette az EKEIDR2 projekt Poszeidon iktatási rendszerét.  
A rendszer központi üzemeltetésű, a Kormányhivatal kizárólag a helyi szintű paraméterezést  
(pl. szervezeti struktúra) és a jogosultságok kiosztását végzi.  
 

A tisztviselőt érintő jogosultság változások (belépés, kilépés, változásvezetés)  
a 2. függelékben rögzített folyamatok szerint, dokumentált, szabályozott módon történik.  
A Kormányhivatal által üzemeltetett, illetve üzemeltetésében érintett rendszerek vonatkozásában 
a jelen szabályzatban nem kezelt kérdésekben a Kormányhivatal Informatikai Biztonsági 
Szabályzatában leírtak vonatkoznak. 
 

5.5. Információbiztonságot érint  incidens bejelentésének rendje 

Az informatikai rendszer bármely felhasználói pontján jelentkező, a hálózattal, eszközzel, illetve 
adott alkalmazással kapcsolatban felmerülő rendellenes működés, jelenség, vírusjelzés, futási 
hiba esetén használója köteles a tapasztalt jelenséget, és ha van, a jelenséget kísérő 
hibaüzenetet regisztrálni és haladéktalanul bejelenteni az Informatikai Főosztály kijelölt 
informatikusa felé. 
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály információbiztonságát érintő események 
kapcsán az elsődlegesen alkalmazandó szabályozó dokumentum az Elnöki Utasításban 

meghatározott Üzletmenet-folytonossági Szabályzathoz, valamint helyi cselekvési terv 
dokumentum. 
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Helyi üzemeltetésű rendszerek kapcsán észlelt információbiztonságot érintő incidens 
bejelentését az 1. függelékben található Incidens bejelentőlapot kitöltve, az alábbi 
elérhetőségeken szükséges megtenni: 

 Weboldal:  http://borsod-helpdesk.kh.gov.hu 

 E-mail cím: helpdesk@borsod.gov.hu 

 Telefonszám: +36 46 512 905 

 Telephely: 3525 Miskolc, Városház tér 1. D épület 
 Szolgáltatásért felelős vezető: Bubán Márton Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

 

A felhasználói jelzések tartalmi elemeire vonatkozóan az alábbi minimumfeltételek kerültek 
meghatározásra: 

 Minden hibabejelentés egy eszközt/szolgáltatást érintő hibát tartalmazhat, egy 
bejelentésben tilos több különböző hibát bejelenteni. 

 Jogosultság létrehozás/módosítás/törlés esetén egy bejelentés egy személyhez 
kapcsolódó nyomtatványt tartalmazhat. 

 Bejelentés tárgya minden esetben tartalmazza az érintett szervezeti egység 
megnevezését, személy nevét, beosztását, a bejelentés jellegét (jogosultság 
igény/hibabejelentés/egyéb). 

 Bejelentő neve, beosztása, elérhetősége (e-mail, telefonszám); 
 Érintett neve, beosztása, elérhetősége (e-mail, telefonszám); 
 Jogviszony létesítés /megszüntetés/módosítás esetén az igénylő személy 

főosztályvezető. 
 

Amennyiben az információbiztonságot érintő esemény a jelen szabályzat, illetve a záró rendelkezésben 
felsorolt szabályozó dokumentumokban nem kezelt, illetve nem azonosítható, úgy a megfelelő 
eljárásrend az Informatikai Főosztály kijelölt informatikusa, a Kormányhivatal elektronikus 
információbiztonságért felelős vezetője, illetve szükség esetén Kincstár informatikai biztonsági 
felelősének konzultációja során kerül meghatározásra. 

 

6. Záró rendelkezések 

Jelen szabályzattal nem érintett információbiztonsági kérdésekben, az Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály szakmai feladatellátás tekintetében az Elnöki utasításban foglaltak 

alkalmazandók.  
 

Jelen szabályzattal nem érintett információbiztonsági kérdésekben, az Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály helyi üzemeltetésű, kormányhivatali rendszerei tekintetében: 
a Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata, valamint az Elnöki Utasításban 

meghatározott Üzletmenet-folytonossági Szabályzathoz, valamint a helyi cselekvési tervben 
foglaltak alkalmazandók. 

  



 

 

 

13 

 

1. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott  
25/2020. (V.19.) számú utasításához 

 Incidens bejelent  lap 

Éri tett szervezet adatai 

Szervezeti egység eg evezése Járás – Főosztály – Osztály :  

Telephely ek  Település, közterület eg evezés közterület 
jelleg házszá  e elet ajtó / iroda : 

 

 

Bejele tő adatai 

Név:  

Cí tár azo osító:  

Beosztás:  

Szervezeti egység eg evezése 

Járás – Főosztály – Osztály : 
 

Telephely Település, közterület eg evezés közterület jelleg 
házszá  e elet ajtó / iroda): 

 

Munkahelyi telefon:  

Mobil telefon:  

E- ail í :  

 

Incidens adatai 

Észlelés időpo tja év.hó ap. ap óra:per :  

Éri tett eszközök eg evezése:  

Éri tett szolgáltatások e sült  szá a:  

Éri tett felhasz álók e sült  szá a:  

Éri tett kritikus szolgáltatások / folya atok eg evezése: 
 

I ide st éri tő / kiváltó körül é yek leírása külső, kör yezeti, első, kap solódó ese é yek : 
 

I ide s leírása: 
 

I ide s hatása: 
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I ide ssel éri tett adatok 

Adatkategóriák: 
 Nyilvá os adatok  Belső hasz álatú adatok  Sze élyes adatok  Mi ősített adatok 

Ko pro ittált sérült, elveszett, kiszivárgott  adatok rövid leírása: 
 

 

I ide s kezeléssel kap solatos adatok 

I ide s kezelés e evo t sze élyek eve, eosztása, elérhetősége év, szervezet, eosztás, e-mail, telefon): 

 

I ide s észlelését követőe  egtett lépések év, időpo t, egtett lépés leírása : 
 

 

 

 

Az i ide st a következő elérhetőségeke  kére  jelez i 

Weboldal: http://borsod-helpdesk.kh.gov.hu 

Szervezeti egység:  I for atikai Főosztály 

Telephely: 5 5 Miskol , Városház tér  D épület 

Munkahelyi telefon: +36 46 512 905 

Mobil telefon: +36 20 403 2620 

E- ail í : helpdesk@borsod.gov.hu 

  



2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott  
25/2020. (V.19.) számú utasításához 

 

 Folyamatleírások 

Eszköz átadás-átvétel költözés esetén 

Sorszá  Folya atele  eg e ezése 
Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. A költözés elre delése 
Költöző 
dolgozó 

IT eszközök 
AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első 
le elező re dszere  

2. 

Szá ítógép ko figurá ió + 
IP telefo  + esetleges egyé  
né re írt IT eszközök új 

helyszí re szállítása, 
összeállítása 

Költöző 
dolgozó 

IT eszközök   - 
Kijelölt 
informatikus 

  

3. 

A költöztetett eszközök 
eszköz ozgatása az o li e 
leltár a  

Költöző 
dolgozó 

IT eszközök   Kijelölt i for atikus 
Kijelölt 
informatikus 
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Eszköz visszavétel munkaviszony megszűnéskor 

Sorszá  
Folyamatelem 

eg e ezése 

Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. Kilépés i dulása Kilépő dolgozó IT eszközök 
AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első 
le elező re dszere  

2. 

Szá ítógép ko figurá ió + 
IP telefon + esetleges 

egyé  né re írt IT eszközök 
fizikai issza étele 

Kilépő dolgozó IT eszközök 
AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

  

3. 

A issza ett eszközök 
eszköz ozgatása az o li e 
leltár a  

Kilépő dolgozó IT eszközök   Kijelölt i for atikus 
Kijelölt 
informatikus 
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Eszközkiadás - Új dolgozó részére 

Sorszá  
Folyamatelem 

eg e ezése 

Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. 

Szá ítógép ko figurá ió 
+ IP telefon 

igé y ejele tés 

Új dolgozó IT eszközök 
AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első 
le elező re dszere  

2. 

Re delkezésre álló 
sza ad ko figurá ió 
eseté  a ak a kí á t 
munkahelyen a 

ko figurá ió összeállítása 

Új dolgozó IT eszközök - - 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

  

3. 

Ha nincs szabad 

ko figurá ió, a 
Helpdeske  keresztül 
törté ik a ak igé ylése 
a KH Informatikai 

Főosztálytól 

Új dolgozó IT eszközök 
Kijelölt 
informatikus 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

Kijelölt 
informatikus 

  

4. 

A kiosztott ko figurá ió 
o li e leltár a  aló 
át ezetése 

Új dolgozó IT eszközök     
Kijelölt 
informatikus 
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Felvételi eljárás új dolgozó esetén 

Sorszá  
Folyamatelem 

eg e ezése 

Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 

Végrehajtó / 
Cél szer ezeti 

egység 

Éri tett doku e tu  

1. 
Új dolgozó fel ételé ek 
kezde é yezése 

Új dolgozó   
AVTF 

főosztály ezető 
- 

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

Fel ételi ja aslati adatlap 

2. 
Szükséges doku e tu ok 

eszerzése 
Új dolgozó   

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

AVTF, éri tett 
dolgozó 

AVTF  

Erköl si izo yít á y, ö életrajz, 
égzettséget igazoló 

dokumentumok 

3. Ki e ezés jó áhagyása Új dolgozó   

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

Kor á y eg ízott, 
Pé zügyi és 
Gazdálkodási 
Főosztály 

Kor á yhi atal Ki e ezési doku e tu  

4. Ki e ezés elfogadása Új dolgozó   

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály, Új 
dolgozó 

Új dolgozó Új dolgozó Ki e ezési doku e tu  

5. 
Ki e ezési okirat 
elhelyezése 

Új dolgozó   

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály, 
Magyar 

Álla ki stár, 
AVTF 

Ki e ezési doku e tu  
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Jogosultság - Kilép  dolgozó Kincstári jogosultságok 

Sorszá  
Folyamatelem 

eg e ezése 

Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. Kilépés i dulása 
Kilépő 
dolgozó 

Ki cstári 
jogosultságok 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első 
le elező re dszere  

2. 

A kilépő dolgozó összes 
Ki stári re dszer eli 
jogosultságá ak 

egszü tetése az IDM-

e  i dít a 

Kilépő 
dolgozó 

Ki cstári 
jogosultságok 

Kijelölt 
informatikus 

  
Kijelölt 
informatikus 

  

3. 
 szi tű jó áhagyás első 

lépése 

Kilépő 
dolgozó 

Ki cstári 
jogosultságok 

  
AVTF 

főosztály ezető 

AVTF 

főosztály ezető 
  

4. 
 szi tű jó áhagyás 
ásodik lépése 

Kilépő 
dolgozó 

Ki cstári 
jogosultságok 

  

Magyar 

Álla ki stár 
adatgazda 

Magyar 

Álla ki stár 
adatgazda 

  

5. 

Igé y feldolgozása, for ai 
és tartal i elle őrzése,  
delegálása a szolgáltatás 
menedzser / informatikus 

részére 

Kilépő 
dolgozó 

Ki cstári 
jogosultságok 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

  

6. 
Összes Álla ki stári 
jogosultság törlése 

Kilépő 
dolgozó 

Ki cstári 
jogosultságok 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

  

7. Visszaigazolás 
Kilépő 
dolgozó 

Ki cstári 
jogosultságok 

  

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Kijelölt 
informatikus 
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Jogosultság - Kilép  dolgozó Poszeidon 

Sorszá  
Folyamatelem 

eg e ezése 

Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. Kilépés i dulása 
Kilépő 
dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása 
első le elező 

rendszeren 

2. 
IBNY  jogosultság igé ylő 
lap elkészítése 

Kilépő 
dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 
AVTF főosztály ezető 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

Kijelölt 
informatikus 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap 

3. 

IBNY  jogosultság igé ylő 
lap egküldése a KH 
informatikai ticketing 

re dszeré e 
(helpdesk@borsod.gov.hu) 

Kilépő 
dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 
Kijelölt i for atikus AVTF főosztály ezető KH informatika 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap és hibajegy 

4. 

Igé y feldolgozása, for ai 
és tartal i elle őrzése,  
delegálása a szolgáltatás 
menedzser / informatikus 

részére 

Kilépő 
dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

- 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap és hi ajegy 

5. 
Igé y e  foglaltak 
át ezetése 

Kilépő 
dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 
- 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap és hi ajegy 

6. 
Visszaigazolás / jegy 
lezárása 

Kilépő 
dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás e edzser  

- 
Kijelölt 
informatikus 

Hibajegy 
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Jogosultság - módosítás Groupwise 

Sorszá  
Folyamatelem 

eg e ezése 

Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. 
Groupwise jogosultság 

ódosítási igé y ejele tés 
Dolgozó 

Groupwise 

jogosultság 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása 
első le elező 

rendszeren 

2. 
IBNY  jogosultság igé ylő 
lap elkészítése 

Dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 
AVTF főosztály ezető 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

Kijelölt 
informatikus 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap 

3. 

IBNY  jogosultság igé ylő 
lap egküldése a KH 
informatikai ticketing 

re dszeré e 
(helpdesk@borsod.gov.hu) 

Dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 
Kijelölt i for atikus AVTF főosztály ezető KH informatika 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap és hi ajegy 

4. 

Igé y feldolgozása, for ai 
és tartal i elle őrzése,  
delegálása a szolgáltatás 
menedzser / informatikus 

részére 

Dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

- 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap és hi ajegy 

5. 
Igé y e  foglaltak 
át ezetése 

Dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 
- 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság 
igé ylő lap és hi ajegy 

6. 
Visszaigazolás / jegy 
lezárása 

Dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás e edzser  

- 
Kijelölt 
informatikus 

Hibajegy 
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Jogosultság módosítás Kincstári rendszerekre 

Sorszá  Folya atele  eg e ezése Éri tett sze ély Éri tett agyo ele  Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 

szer ezeti egység 
Éri tett doku e tu  

1. 
Ki stári Jogosultság ódosítás 

igé y ejele tés 
Dolgozó Ki cstári jogosultság 

AVTF éri tett 

osztály ezető 
- Kijelölt i for atikus 

Igé y egfogal azása első le elező 

rendszeren 

2. 

Jogosultságigé ylés IDM-en 

keresztül - amennyiben a 

ódosítás IDM-ben nem 

kezde é yezhető, akkor OV 

feladásá al 

Dolgozó Ki cstári jogosultság 
Kijelölt 

informatikus 
- Kijelölt i formatikus   

3. 2 szi tű jó áhagyás első lépése Dolgozó Ki cstári jogosultság   AVTF főosztály ezető AVTF főosztály ezető   

4.  szi tű jó áhagyás ásodik lépése Dolgozó Ki cstári jogosultság   
Magyar Álla ki stár 

adatgazda 

Magyar Álla ki stár 

adatgazda 
  

5. 

Igé y feldolgozása, for ai és 

tartal i elle őrzése,  delegálása a 

szolgáltatás e edzser / 

i for atikus részére 

Dolgozó Ki cstári jogosultság 

Magyar 

Álla ki stár 

Informatikai 

Főosztály 

Magyar Álla ki stár 

I for atikai Főosztály 

Magyar Álla ki stár 

I for atikai Főosztály 
  

6. Jogosultság ódosítása Dolgozó Ki cstári jogosultság 

Magyar 

Álla ki stár 

Informatikai 

Főosztály 

Magyar Álla ki stár 

I for atikai Főosztály 

Magyar Álla ki stár 

I for atikai Főosztály 
  

7. Visszaigazolás Dolgozó Ki cstári jogosultság   
Magyar Álla ki stár 

I for atikai Főosztály 
Kijelölt i for atikus email 



 

 

 

23 

Jogosultság -  módosítás Poszeidon 

Sorszá  Folya atele  eg e ezése 
Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 

szer ezeti egység 
Éri tett doku e tu  

1. 
Poszeido  jogosultság 

ódosítás igé y ejele tés 
dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első 
le elező re dszere  

2. 
IBNY02 jogosultság igé ylő lap 
elkészítése 

dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 
AVTF főosztály ezető 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

Kijelölt 
informatikus 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 

3. 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
egküldése a KH i for atikai 

ti keti g re dszeré e 
(helpdesk@borsod.gov.hu) 

dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 
Kijelölt i for atikus AVTF főosztály ezető KH informatika 

IBNY  jogosultság igé ylő lap és 
hibajegy 

4. 

Igé y feldolgozása, for ai és 
tartal i elle őrzése,  
delegálása a szolgáltatás 
menedzser / informatikus 

részére 

dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető  

- 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság igé ylő lap és 
hibajegy 

5. Igé y e  foglaltak át ezetése dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 
- 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság igé ylő lap és 
hibajegy 

6. Visszaigazolás / jegy lezárása dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás e edzser  

- 
Kijelölt 
informatikus 

Hibajegy 
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Jogosultság - Új dolgozó Groupwise 

Sorszá  Folyamatelem eg e ezése 
Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 

szer ezeti egység 
Éri tett doku e tu  

1. 
Group ise jogosultság 
igé y ejele tés 

Új dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első 
le elező re dszere  

2. 
IBNY  jogosultság igé ylő lap 
elkészítése 

Új dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 
AVTF főosztály ezető 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

Kijelölt 
informatikus 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 

3. 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
egküldése a KH i for atikai 

ti keti g re dszeré e 
(helpdesk@borsod.gov.hu) 

Új dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 
Kijelölt i for atikus AVTF főosztály ezető KH informatika 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
és hibajegy 

4. 

Igé y feldolgozása, for ai és 
tartal i elle őrzése,  
delegálása a szolgáltatás 
menedzser / informatikus 

részére 

Új dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

- 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
és hi ajegy 

5. Igé y e  foglaltak át ezetése Új dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 
- 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
és hi ajegy 

6. Visszaigazolás / jegy lezárása Új dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás e edzser  

- 
Kijelölt 
informatikus 

Hibajegy 

7. 

Group ise hozzáférési adatok 
átadása, helyi alkal azás 
ko figurá ió 

Új dolgozó 
Groupwise 

jogosultság 
    

Kijelölt 
informatikus 

  

8. 
Group ise hozzáférési adatok 

eg áltoztatása 
Új dolgozó 

Groupwise 

jogosultság 
    Új dolgozó   
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Jogosultság Új dolgozó Kincstári AD jogosultságigénylés 

Sorszá  Folya atele  eg e ezése Éri tett sze ély 
Éri tett 

vagyonelem 
Bejele tő Közre űködő 

Végrehajtó / 
Cél szer ezeti 

egység 

Éri tett doku e tu  

1. 
AD Wi do s   jogosultság 

igé y ejele tés 
Új dolgozó AD jogosultság 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első le elező 
re dszere  + Titoktartási, felhasz álói, 
összeférhetetle ségi yilatkozat + 
Mu kaköri leírás + AD jogosultságigé ylő 

2. 
AD jogosultságigé ylés OV-n 

keresztül 
Új dolgozó AD jogosultság 

Kijelölt 
informatikus 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első le elező 
re dszere  + Titoktartási, felhasz álói, 
összeférhetetle ségi yilatkozat + 
Mu kaköri leírás + AD jogosultságigé ylő 

3. 

Igé y feldolgozása, for ai és 
tartal i elle őrzése,  delegálása 
a szolgáltatás e edzser / 
i for atikus részére 

Új dolgozó AD jogosultság 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Magyar Álla ki stár 
I for atikai Főosztály 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Igé y egfogal azása első le elező 
re dszere  + Titoktartási, felhasz álói, 
összeférhetetle ségi yilatkozat + 
Mu kaköri leírás + AD jogosultságigé ylő 

4. AD jogosultság létrehozása Új dolgozó AD jogosultság 
Kijelölt 
informatikus 

-   

Igé y egfogal azása első le elező 
re dszere  + Titoktartási, felhasz álói, 
összeférhetetle ségi yilatkozat + 
Mu kaköri leírás + AD jogosultságigé ylő 

5. Visszaigazolás / OV lezárása Új dolgozó AD jogosultság   
Magyar Álla ki stár 
I for atikai Főosztály 

Kijelölt 
informatikus 

Hibajegy 

6. 
AD hozzáférési adatok átadása, 
helyi alkal azás ko figurá ió 

Új dolgozó AD jogosultság     
Kijelölt 
informatikus 

  

7. AD jelszó eg áltoztatása Új dolgozó AD jogosultság     Új dolgozó   
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Jogosultság Új dolgozó Kincstári IIER jogosultságigénylés 

Sorszá  Folya atele  eg e ezése Éri tett sze ély 
Éri tett 

vagyonelem 
Bejele tő Közre űködő 

Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. IIER jogosultság igé y ejele tés Új dolgozó IIER jogosultság 
AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első le elező 
rendszeren 

2. 
IIER jogosultságigé ylés IDM-en 

keresztül 
Új dolgozó IIER jogosultság 

Kijelölt 
informatikus 

- 
Kijelölt 
informatikus 

  

3.  szi tű jó áhagyás első lépése Új dolgozó IIER jogosultság   AVTF főosztály ezető 
AVTF 

főosztály ezető 
  

4. 
 szi tű jó áhagyás ásodik 

lépése 
Új dolgozó IIER jogosultság   

Magyar Álla ki stár 
adatgazda 

Magyar 

Álla ki stár 
adatgazda 

  

5. 

Igé y feldolgozása, for ai és 
tartal i elle őrzése,  
delegálása a szolgáltatás 
menedzser / informatikus 

részére 

Új dolgozó IIER jogosultság 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Magyar Álla ki stár 
I for atikai Főosztály 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

  

6. IIER jogosultság létrehozása Új dolgozó IIER jogosultság 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

Magyar Álla ki stár 
I for atikai Főosztály 

Magyar 

Álla ki stár 
Informatikai 

Főosztály 

  

7. Visszaigazolás Új dolgozó IIER jogosultság   
Magyar Álla ki stár 
I for atikai Főosztály 

Kijelölt 
informatikus 

email 

8. 

IIER hozzáférési adatok 
átadása, helyi alkal azás 
ko figurá ió 

Új dolgozó IIER jogosultság     
Kijelölt 
informatikus 

  

9. IIER jelszó eg áltoztatása Új dolgozó IIER jogosultság     Új dolgozó   
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Jogosultság - Új dolgozó Poszeidon 

Sorszá  Folya atele  eg e ezése 
Éri tett 
sze ély 

Éri tett 
vagyonelem 

Bejele tő Közre űködő 
Végrehajtó / Cél 

szer ezeti egység 
Éri tett doku e tu  

1. 
Poszeido  jogosultság 
igé y ejele tés 

Új dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

- 
Kijelölt 
informatikus 

Igé y egfogal azása első 
le elező re dszere  

2. 
IBNY  jogosultság igé ylő lap 
elkészítése 

Új dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 
AVTF főosztály ezető 

AVTF éri tett 
osztály ezető 

Kijelölt 
informatikus 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 

3. 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
egküldése a KH i for atikai 

ti keti g re dszeré e 
(helpdesk@borsod.gov.hu) 

Új dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 
Kijelölt informatikus AVTF főosztály ezető KH informatika 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
és hi ajegy 

4. 

Igé y feldolgozása, for ai és 
tartal i elle őrzése,  
delegálása a szolgáltatás 
menedzser / informatikus 

részére 

Új dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

- 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
és hi ajegy 

5. Igé y e  foglaltak át ezetése Új dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 
- 

KH i for atikai ezető / 
KH informatikai 

üze eltetési osztály ezető 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás 
menedzser) 

IBNY  jogosultság igé ylő lap 
és hi ajegy 

6. Visszaigazolás / jegy lezárása Új dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 

KH informatika 

(informatikus / 

szolgáltatás e edzser  

- 
Kijelölt 
informatikus 

Hibajegy 

7. 

Poszeido  hozzáférési adatok 
átadása, helyi alkal azás 
ko figurá ió 

Új dolgozó 
Poszeidon 

jogosultság 
    

Kijelölt 
informatikus 

  

8. 
Poszeido  hozzáférési adatok 

eg áltoztatása 
Új dolgozó 

Poszeidon 

jogosultság 
    Új dolgozó   
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Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó eljárás 

Sorszá  Folya atele  eg e ezése Éri tett sze ély 
Éri tett 

vagyonelem 
Bejele tő Közre űködő 

Végrehajtó / Cél 
szer ezeti egység 

Éri tett doku e tu  

1. 
A munkaviszony 

egszű ésé ek té ye 
Kor á ytisztviselő   Kor á ytiszt iselő AVTF főosztály ezető AVTF 

Dolgozó kérel e, főosztály ezető 
jó áhagyása, agy főosztály ezető 
kezde é yezése 

2. 

Felterjesztés a 
Kor á y eg ízotti 
jó áhagyásra 

Kor á ytisztviselő   
AVTF 

főosztály ezető 
  Kor á y eg ízott 

Felterjesztés u ka iszo y 
egszű tetésére 

3. Mu ka iszo y egszű tetése Kor á ytisztviselő   

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

  

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

Mu ka iszo y egszű éséről szóló 
dokumentumok 

4. 
Mu ka iszo yt egszű tetető 
doku e tu  elküldése 

Kor á ytisztviselő   

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

  AVTF 
Munkaviszony egszű éséről szóló 
doku e tu ok egküldése aláírásra 

5. Elszá oltató lap kitöltése Kor á ytisztviselő   

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

Kor á ytiszt iselő, 
informatikus 

AVTF Elszá oltató lap 

6. Elszá oltató lap isszaküldése Kor á ytisztviselő   AVTF Kor á ytiszt iselő 

Kor á yhi atal 
Hu á politikai 
Osztály 

Elszá oltató lap 



3. függelék 
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Szerz désekre vonatkozó információbiztonsági záradék 

 

Titoktartási záró rendelkezés minta 

1. A Szerződés teljesítése keretében a Szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására 
jutott bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a 
Szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a Szerződés tárgyára és az 
ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő. 
2. A jelen Szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ, illetőleg más módon 
megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás üzleti 
titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. 
3. A Szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas 
információk tekintetében a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján 
kell eljárni. 
4. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett 
munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és 
betartassák. 
5. A Felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal 
költségvetési szerv, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése, 
továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában 
foglaltak alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési 
jogosultsággal rendelkeznek a szerződés felett, valamint hogy az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, a szerződés 
lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt még az üzleti titokra való 
hivatkozással sem tagadhatják meg 

. 

 

Adatvédelmi záró rendelkezés minta 

 

A szerződő felek kijelentik, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi 
CLV. törvény rendelkezéseinek és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően járnak el. 
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 Vagyonleltár 
 

Vagyonelem 

típusa 

Vagyonelem 

csoportja 

Vagyonelem 

megnevezése 
Vagyongazda 

Adathordozók Mobil adathordozók Pendrive 
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Mobil adathordozók külső winchesterek 
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok Kormanyhivatal.hu honlap 
Kormányhivatal – Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Kizárólag aggregált 

adatokat tartalmazó 

elektronikus vagy papír 

alapú iratok 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Kizárólag nyilvános vagy 

közérdekből nyilvános 

adatokat tartalmazó 

elektronikus vagy papír 

alapú iratok 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Személyhez és hivatali 

működéshez nem köthető, 

védett vagy érzékeny 

adatokat nem tartalmazó 

elektronikus vagy papír 

alapú iratok 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Személyhez vagy hivatali 

működéshez köthető, és 

nem kizárólag 

nyilvánosnak vagy 

közérdekből nyilvánosnak 

minősülő adatokat 

tartalmazó elektronikus 

vagy papír alapú iratok 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Elektronikus és papíralapú 

döntéstervezetek 

(függetlenül a tartalomtól) 

a döntés közlése előtt 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 
Közölt elektronikus és 

papíralapú döntések 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Az eljárás során 

keletkezett, különleges 

adatokat és üzleti titkokat 

nem tartalmazó 

elektronikus vagy papír 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 
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Vagyonelem 

típusa 

Vagyonelem 

csoportja 

Vagyonelem 

megnevezése 
Vagyongazda 

alapú iratok 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Különleges adatokat és 

üzleti titkokat tartalmazó 

elektronikus vagy 

papíralapú iratok 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók Dokumentumtípusok 

Nyomozó hatóságtól, 

bíróságtól büntetőügyben 

érkező megkeresések és 

azokra adott válaszok 

elektronikus és papír 

alapon 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Adathordozók 
IT támogató 

rendszerek 
Active Directory (idegen) Kincstár 

Emberi erőforrások IT üzemeltetés 

Agrár- és Vidékfejlesztést 

Támogató Főosztály - 

informatikus 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Emberi erőforrások IT üzemeltetés 
Kormányhivatal - 

informatikus 
Kormánymegbízott 

Emberi erőforrások Információbiztonság 

Elektronikus információs 

rendszerek biztonságáért 

felelős vezető 

Kormánymegbízott 

Emberi erőforrások 
Minősített 

adatkezelés 
Biztonsági vezető Kormánymegbízott 

Emberi erőforrások Információbiztonság Adatvédelmi felelős Kormánymegbízott 

Emberi erőforrások Dolgozók Felhasználók 
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Emberi erőforrások 
Szolgáltatói 

szerződések 
NISZ Zrt. (Idegen) Kincstár 

Fizikai objektum Szerverszoba 

Agrár- és Vidékfejlesztést 

Támogató Főosztály 

szerverszoba 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Fizikai objektum Irattár, selejtraktár Irattár 
Kormányhivatal – Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály főosztályvezetője 

Fizikai objektum Irattár, selejtraktár Informatikai raktár Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Fizikai objektum Irodák Irodák 
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Informatikai 

infrastruktúra 

Aktív hálózati 

elemek 
CE router (idegen) Kincstár szerződött telekommunikációs partnere 

Informatikai 

infrastruktúra 

Aktív hálózati 

elemek 
hálózati kapcsolók (switch) 

Fizikai: Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Logikai: Kincstár 

Informatikai 

infrastruktúra 
Szerverek SEP management szerver 

Fizikai (virtualizált): Informatikai Főosztály 

főosztályvezetője 

Logikai: Kincstár 

Informatikai 

infrastruktúra 
Szerverek Mentőszerver Informatikai Főosztály főosztályvezetője 
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Vagyonelem 

típusa 

Vagyonelem 

csoportja 

Vagyonelem 

megnevezése 
Vagyongazda 

Informatikai 

infrastruktúra 

Végfelhasználói 

eszközök 
Desktopok 

Fizikai: Informatikai Főosztály Üzemeltetési Osztály 

osztályvezetője 

Logikai: Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

infrastruktúra 

Végfelhasználói 

eszközök 
Notebookok 

Fizikai: : Informatikai Főosztály Üzemeltetési Osztály 

osztályvezetője 

Logikai: Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

infrastruktúra 

Végfelhasználói 

eszközök 
Mobiltelefonok 

Kormányhivatal Beszerzési, Beruházási és 

Üzemeltetési Osztályvezető 

Informatikai 

infrastruktúra 

Végfelhasználói 

eszközök 
PDA-k 

Fizikai Informatikai Főosztály Üzemeltetési Osztály 

osztályvezetője 

Logikai: Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

infrastruktúra 
Nyomtatók 

Hálózati nyomatelőállító 

eszközök 
Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

infrastruktúra 
Nyomtatók 

Helyi nyomattelőállító 

eszközök 
Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

rendszerek 

Funkcionális 

rendszerek 

Loggyűjtő rendszer 

(manuális) 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Informatikai 

rendszerek 

Funkcionális 

rendszerek 

Online eszközleltár 

rendszer 
Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

rendszerek 

Funkcionális 

rendszerek 

Mentő rendszerek 

(Arcserve) 
Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

rendszerek 

Funkcionális 

rendszerek 
Helpdesk  (OS Ticket) Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

rendszerek 

Funkcionális 

rendszerek 

Vírusvédelmi rendszerek 

(Symantec) 
Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Informatikai 

rendszerek 
Üzleti rendszerek Fájlszerverek 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Informatikai 

rendszerek 
Üzleti rendszerek 

Internet elérés (külső 

oldalak) 
Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

Szolgáltatások 
Támogató 

szolgáltatások 
Beléptető rendszer 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezetője 

Szolgáltatások 
Támogató 

szolgáltatások 

Internet/telefonszolgáltatás 

(idegen) 
Kincstár 

 

 



 

 

 

33 

5. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott  
25/2020. (V.19.) számú utasításához 

 Mobil eszközökre vonatkozó tárolási nyilatkozat 

 

MOBIL ESZKÖZRE VONATKOZÓ TÁROLÁSI NYILAKOZAT 

 

1 oldal 

Eszköz megnevezése és típusa: 
 
 

Gyári száma: 
MAC címe:  
Leltári száma: 

Átadáskor az eszközön található programok, adatok felsorolása: 
 
 

KÉRELMEZ  ENGEDÉLYEZ  

Neve: 
Dátum: 
Aláírás: 

Neve: 
Dátum: 
Aláírás: 

ÁTADÁSKOR AZ ÁTADÓ ÁTADÁSKOR AZ ÁTVEV  

Szervezeti egység megnevezése: 
 
Átadó neve: 

Szervezeti egység megnevezése: 
 
Átvevő neve: 

Az átvev  nyilatkozata átadás-átvételkor: 
Alulírott nyilatkozom arról, hogy a fentnevezett eszközt, ép és használatra alkalmas állapotban 
átvettem. Megismertem a mobil eszközökkel kapcsolatos szabályokat és az eszközzel kapcsolatos 
veszélyeket, kockázatokat. A Szabályzatban felsoroltakat betartom, és az eszközt ennek ismeretében 
használom, kezelem és megőrzöm. 

Dátum: 20    .év    hó.   nap                        
 

___________________________ 
átadó aláírása 

___________________________ 
átvevő aláírása 

Megjegyzés: 
 

 

VISSZAVÉTELKOR AZ ÁTADÓ VISSZAVÉTELKOR AZ ÁTVEV  

Szervezet és Osztály/Főosztály megnevezése: 
 
 
Átadó neve: 
 

Szervezet és Osztály/Főosztály megnevezése: 
 
 
Átvevő neve: 

Az átvev  nyilatkozata visszavételkor: 
Az visszaadott eszköz állapotát ellenőriztem, az eszközt működő képes és ép állapotban visszavettem. 
 

Dátum: 20    .év    hó.   nap 

___________________________ 
átadó aláírása 

 
___________________________ 

átvevő aláírása 

Megjegyzés: 
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Megismerési záradék 

 

Sorszám Szervezeti egység Munkatárs neve Megismerés 
dátuma 

Munkatárs 
aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     
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40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     

80.     

81.     

82.     

83.     

84.     

85.     

86.     
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87.     

88.     

89.     

90.     

91.     

92.     

93.     

94.     

95.     

96.     

97.     

98.     

99.     

100.     

101.     

102.     

103.     

104.     

105.     

106.     

107.     

108.     

109.     

110.     

111.     

 

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi kormánytisztviselő és munkavállaló megismerte. 
 

        ……………………………… 

szervezeti egység vezetője 

 


