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Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény 11. § (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás Melléklet 7. § 

d) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát az alábbiak szerint határozom meg. 

 

I. Fejezet 

      Általános rendelkezések 

1. Az Utasítás hatálya 

1. § 

 

(1) Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: IBSZ) tárgyi hatálya kiterjed a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) tulajdonában, 

kezelésében lévő valamennyi informatikai rendszerre és azok elemeire, az ott 

használt alkalmazásokra és adatbázisokra, valamint az általuk keletkeztetett, 

feldolgozott, tárolt, továbbított valamennyi adatra és információra (függetlenül azok 

megjelenési formájától).  

(2) Az IBSZ szervezeti hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi szervezeti egységére.  

(3) Az IBSZ személyi hatálya kiterjed a Hivatalban foglalkoztatott valamennyi állami 

tisztviselőre, állami ügykezelőre és munkavállalóra, valamint munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: felhasználó). 

(4) Az IBSZ területi hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi épületére, telephelyére. 

(5) Idegen tulajdonú, kezelésű eszközök, rendszerek használata során figyelembe kell 

venni a tulajdonos ide vonatkozó rendelkezéseit és előírásait, a megkötött és az 

érvényes megállapodásokat (pl.: kormányablak, okmányiroda, a szervezeti egységek 

központi szakmai irányító szerveinek eszközei, bérelt eszközök, stb.). 

(6) Az IBSZ azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek betartását a Hivatal vezetése 

kötelező jelleggel elrendeli a dokumentum elfogadásával, és amelyeket alkalmazni 

kell a Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, telepítése és üzemeltetése során, 

a kívánt biztonsági szint elérése és fenntartása érdekében.  

 

2.  Az IBSZ célja 

2. § 

 

(1) Az IBSZ alapvető célja, hogy az informatikai rendszer működtetése, üzemeltetése 

során biztosítsa az adatvédelem elveinek, az információbiztonság követelményeinek 

érvényesülését. 
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(2) Az IBSZ célja ezen felül, hogy a Hivatal az informatikai szolgáltatás területén 

biztosítsa:  

a) az informatikára vonatkozó törvényi előírások érvényesítését,  

b) a folyamatos informatikai üzembiztonság fenntartását, 

c) az informatikai vagyon védelmét és megőrzését, 

d) az informatikai hálózat integritásának védelmét. 

 

3. Az IBSZ tárgya 

3. § 

 

Ez a dokumentum a Hivatal IBSZ-e, amely a Hivatal szervezeti egységei által használt, 

üzemeltetett vagy felügyelt informatikai rendszerekre vonatkozóan tartalmazza a 

legfontosabb információtechnológiai, biztonsági feladatokat, továbbá meghatározza azokat 

az intézkedéseket, tevékenységeket, amelyekre a biztonságos működés érdekében 

szükség van. 

 

 4. Az IBSZ meta-adatai 

4. § 

 

Szervezet: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

 

5. Általános rendelkezések 

5. §  

 

(1) Az IBSZ rendelkezéseit a Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai 

Osztálya (a továbbiakban: Informatikai Osztály) készítette, együttműködve az érintett 

egyéb szervezeti egységekkel és az adatvédelmi felelőssel. 

(2) A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ) 04/2012-es 

szakmai ajánlása alapján készített, az IBSZ-hez NY19-es függelékként csatolt 

táblázatban látható az IBSZ elhelyezkedése a szabályozási portfólióban. 

(3) Az IBSZ rendelkezéseit a Hivatal egyéb belső jogi normáival összhangban kell 

alkalmazni. 

(4) Az IBSZ a Hivatal Informatikai Biztonsági Politikája (IBP) alapvetései és a Hivatal 

Informatikai Biztonsági Stratégiája (IBS) szellemében hivatott szabályozni az 

informatikai rendszerek működését, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat. 
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6. Információbiztonsági politika 

6. § 

 

(1) Az információbiztonsági politika célja, hogy a Hivatalban az ügyfelek adatait 

megvédje, a jogtalan adatfelhasználást és az adatvesztést megakadályozza. Az 

informatikai biztonságot úgy szervezzük meg, hogy a hatékony, prudens ügyintézési 

tevékenységet támogassa.  

(2) Az információbiztonsági politikából kell származtatni minden további, részletesebb 

informatikai biztonsági tervezést és ezek megvalósítását. 

 

7. Információbiztonsági stratégia 

7. §  

 

(1) Az információbiztonsági stratégia (a továbbiakban: IBS) kapcsot jelent az informatikai 

stratégia és a biztonsági stratégia között. Összehangolja az elsősorban informatikai 

(technológiai) célokat a szervezet (átfogó kockázat alapú) biztonsági céljaival, és 

definiálja a közös (működési) területeket. 

(2) Az IBS célja, hogy a szervezet szakmai működési igényeinek jövőbeni változásaival 

összhangban meghatározza az információbiztonság fejlesztésének tervét (középtávú, 

hosszú távú).  

(3) A stratégia alapelvei: 

a) a Hivatalban egységes és közös elvek mentén alakítja ki az információbiztonság 

szabályozását, 

b) a hatósági munkavégzés számára biztosítja az adatok pontos, megbízható 

tárolását, nyilvántartások vezetését és ezek hiteles, bizalmas és sértetlen 

továbbítását,  

c) A stratégia kiterjed az informatikai, az infrastrukturális, a fizikai és a humán 

faktorokra,  

d) Az egységes szabályozás megvalósítását követően mérésekre alapozva 

folyamatosan fejlessze az információbiztonsági szabályozást és eljárásokat. 

 

8. Az IBSZ függelékei 

8. § 

 

(1) Az informatikai folyamatok és események adatlapjai és nyilvántartásai: 

1. NY01-es függelék: tárolási nyilatkozat (mobil informatikai eszközigénylésre és 

nyilvántartásra), 

2. NY02-es függelék: felhasználói hozzáférés, jogosultság, eszközigénylő és 

változásjelentő adatlap, 
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3. NY03-es függelék: rendszeres mentési napló (tűzvédelmi mentésekhez) 

4. NY04-es függelék: mentési és archiválási nyilvántartás (egyedi mentések 

nyilvántartása), 

5. NY05-ős függelék: mentési és archiválási adatlap (egyedi mentések adataihoz), 

6. NY06-os függelék: mobil adathordozó eszköz engedélyezése, 

7. NY07-es függelék: adathordozó nyilvántartás, 

8. NY08-as függelék: szoftvernyilvántartás, 

9. NY09-es függelék: jogosultság nyilvántartás (hálózati mappák, alkalmazások, 

eszközök), 

10. NY10-es függelék. mentési eljárásokhoz használt adathordozó típusok és 

kezelésük, 

11. NY11-es függelék: rövidítés és fogalom jegyzék , 

12. NY12-es függelék: eseménynapló (szerverekhez), 

13. NY13-as függelék: belépési napló (informatikai központokba történő belépéshez), 

14. NY14-es függelék: eszköz átadás-átvételi adatlap, 

15. NY15-ös függelék: kilépő dolgozó informatikai igazolása, 

16. NY16-os függelék: belépő dolgozó megismerési nyilatkozata, 

17. NY17-es függelék: biztonsági zónák és követelmények, 

18. NY18-as függelék: mentési rend (rendszeres és egyedi mentések ütemterve) 

19. NY19-e függelék: visszaállítási jegyzőkönyv 

20. NY20-as függelék: szolgáltatást nyújtó nyilatkozata 

21. NY21-es függelék: Informatikai Szabályozási Portfólió 

22. NY22-es függelék: Magyar Államkincstár szabályzatai. 

 

9. Az IBSZ hatóköréhez kapcsolódó szabályzási feladatok 

9. § 

 

[Jogszabályi háttér] 

(1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény. 

(2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdése. 

(3) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

(4) Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 

30.) BM rendelet. 

(5) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény. 

 

[Az IBSZ hatóköréhez kapcsolódó központi szabályzatok, ajánlások] 

(6) A szervezeti egységek szakmai irányító szervei és a szakmai irányításban 

közreműködő szervek informatikai ajánlásai és szabályzatai. 
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(7) Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA – a Közigazgatási Informatikai 

Bizottság 25. számú ajánlása). 

(8) E-közigazgatási Keretrendszer. 

(9) NISZ 04/2012. számú szakmai ajánlása. 

(10) NISZ 01/2015. számú Hivatali LAN és WAN hálózat kialakításáról szóló szakmai 

ajánlás. 

(11) NISZ 02/2015. számú Hivatalok végpontvédelméről szóló szakmai ajánlás. 

 

[Az IBSZ hatóköréhez kapcsolódó, rendszerenként külön elkészítendő szabályzatok] 

(12) Az adatvédelem általános szabályai (AvSz) az informatikai üzemeltetéssel és 

biztonsággal összefüggő terv (szabályzat), melynek célja hogy katasztrófa 

bekövetkezése esetén meghatározza a megelőzés, helyreállítás és 

kockázatcsökkentés szabályait. 

(13) Az informatikai működtetés rendje (ÜSz) célja az intézmény informatikai 

működtetésének, üzemeltetésének, HelpDesk-jének szolgáltatásbiztosítása és 

szolgáltatástámogatása. 

(14) Közzétételi szabályzat és a közérdekű adatok megismerésének szabályai (KSz) célja 

a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok, továbbá a közérdekű és a 

közérdekből nyilvános adatok megismerésének szabályozása. 

 

[Az IBSZ kapcsolati rendszeréhez tartozó, azzal összehangolandó és ezen IBSZ-ben nem 

szabályozott kérdésekben hatályos szabályozások] 

(15) A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

utasítás. 

(16) A munkaköri leírások. 

(17) A fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 

utasítás. 

(18) A Hivatal egyedi iratkezelési utasítása. 

(19) A Hivatal selejtezésről és a feleslegessé vált vagyonelemek hasznosításáról szóló 

szabályzata. 

(20) A Hivatal adatvédelmi szabályzata. 

(21) A Hivatal közzétételi szabályzatról és a közérdekű adatok megismerésének 

szabályairól szóló szabályzata. 

(22) A Hivatalnak az informatikai működés rendjéről szóló szabályzata. 

(23) A Hivatal hivatali célú mobil és vezetékes telekommunikációs eszközök használatáról 

szóló szabályzata. 

(24) A Hivatal tűzvédelmi szabályzata. 

(25) A Hivatal minősített adatok védelméről szóló szabályzata. 
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10. Általános hatásköri és illetékességi szabályok 

10.  § 

 

(1) Az IBSZ kidolgozása, ellenőrzése, majd aktualizálása az Informatikai Osztály 

vezetőjének feladata és hatásköre. 

(2) Az IBSZ betartása és betartatása a Hivatal minden felhasználójának és szervezeti 

egység vezetőjének munkaköri kötelessége.  

(3) A Hivatal az IBSZ hatálya alá vont informatikai eszközök és rendszerek kezelése és a 

szabályok érvényesítése, betartatása az Informatikai Osztály feladata. Az IBSZ 

betartatásában az Informatikai Osztály minden munkatársának munkaköri kötelessége 

részt venni.  

(4) Az Informatikai Osztály vezetője március hó 31. napjáig éves ellenőrzési tervet készít 

a IBSZ-ben foglaltak ellenőrzésére, és kijelöli az informatikai biztonsági megbízott 

informatikust. 

 

11. Az IBSZ végrehajtása 

11.  § 

 

[A végrehajtás szabályai] 

(1) A szervezeti egység vezetője gondoskodik róla, hogy a Hivatal felhasználói a 

megfelelő ismereteket megkapják.  

(2) Az IBSZ személyi hatálya alá tartozó valamennyi személy köteles az Informatikai 

Osztály vezetőjét minden olyan tényről, eseményről értesíteni, amely az IBSZ 

rendelkezéseinek végrehajtását akadályozza, és ellentétes az IBSZ rendelkezéseivel.  

 

[A végrehajtás eszközei] 

(3) Az egyes informatikai rendszerek oly módon történő kialakítása, beállítása, hogy az 

informatikai rendszer kikényszerítse az IBSZ rendelkezéseinek betartását. 

(4) Ismeretek oktatása, megismertetése és az ismeretek számonkérése. 

(5) Az IBSZ kötelező betartatása. 

(6) Az IBSZ betartását célzó rendszeres és időszaki ellenőrzések átfogó vagy cél 

jelleggel (tételes vagy szúrópróba szerű ellenőrzési módszerekkel). 

(7) A hálózat és a szerverek rendszeres monitorozása a naplók és nyilvántartások pontos 

és napra kész vezetése, azok rendszeres ellenőrzése. 

(8) A szervezeti egység vezető tájékoztatása a szervezeti egységet érintő ellenőrzési 

tapasztalatokról, fegyelmi vagy biztonsági eseményekről, az elkészített 

jegyzőkönyvek, jelentések, feljegyzések másolatának megküldése révén. 

(9) Az IBSZ rendszeres megsértőivel szembeni fegyelmi szankciók alkalmazása. 

 



 

8 
 

12. Az IBSZ felülvizsgálata 

12.  § 

 

(1) Az IBSZ Informatikai Osztály általi felülvizsgálata, módosítása az alábbi esetekben 

kötelező: 

a) minden olyan szervezeti változás esetén, amely a benne hivatkozott szervezeti 

egységek bármelyikének megszűnésével vagy jelentős átalakulásával jár, 

b) súlyos informatikai biztonsági események („incidensek”) után, az esemény 

tanulságait figyelembe véve, 

c) minden olyan jogszabályváltozás esetén, amely a benne foglaltak érvényességét 

módosíthatja.  

(2) Évente egyszer az Informatikai Osztály köteles megfelelőségi vizsgálatot végezni. A 

megfelelőségi vizsgálat során vizsgálja: 

a) az IBSZ betartásával kapcsolatos ellenőrzések eredményét, 

b) a HelpDesk rendszer működését, a felmerülő problémák és hibák jellegét és 

tanulságait, 

c) az időközben felmerülő informatikai és adatvédelmi eseményeket és az ezekkel 

összefüggő biztonsági vonzatokat.  

(3) A védelem szervezeti szabályai tartalmazzák többek között: 

a) a megfelelő szervezet és felelősség megosztás működését (amely magába foglalja a 

biztonsággal foglalkozó szakértők csapatát, a védelemért felelős munkaköröket), 

b) az informatikai biztonsági kérdésekben történő koordinációt, 

c) bármely „harmadik fél” hozzáférésének felügyeletét, a vonatkozó kockázatok 

csökkentését célzó szerződéses megállapodásokat.  

 

II. Fejezet 

     Informatikai biztonsági feladat-, felelősségi és kompetencia körök 

13. Informatikai szervezet és az informatikusok 

13.  § 

 

[Informatikai Osztályvezető] 

(1) meghozza a Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatos szakmai döntéseket, 

(2) megteszi a külső szervezetek számára a szakmai nyilatkozatokat és tájékoztatást, 

(3) kijelöli az általános, feladathoz kötött helyettesét, 

(4) irányítja a szervezeti egységek felhasználóit, 

(5) kijelöli és meghatározza az informatikusok általános és speciális feladatait, 

(6) meghatározza az informatikai felelősségi köröket, 

(7) meghatározza az informatikai oktatási irányokat és gondoskodik megvalósításukról, 

(8) gondoskodik a Hivatal informatikai stratégiájának megalkotásáról, 
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(9) az informatikai működés rendjéről szóló kormánymegbízotti utasítás szerint 

gondoskodik a Hivatal informatikai eszközeinek és adatvagyonának védelméről.  

 

[Informatikus] 

(10) ellátja az Informatikai Osztály vezetője által meghatározott informatikai 

munkaterületeket, feladatokat és célfeladatokat, 

(11) ellátja a Hivatal meghatározott telephelyeinek informatikai feladatait, 

(12) elvégezi az Informatikai Osztály vezetője által a részére kijelölt egyéb feladatokat, 

(13) munkakapcsolatot tart a szervezeti egységek központi szerveinek és a Hivatal 

szervezeti egységeinek dolgozóival és vezetőivel, az üzemeltetési feladatokat ellátó 

külső szervezetek munkatársaival, 

(14) a Hivatal érdekében érvényesíti az informatikai előírásokat, 

(15) eljár és intézkedik az Informatikai Osztály vezetője részéről ráosztott feladat 

érdekében, az előírások betartása mellett, 

(16) részt vesz az informatikai képzésen. 

 

[Más felhasználók] 

(17) a munkavégzés során a rábízott eszközöket, szoftvereket felelősséggel, és az 

előírások, leírások, utasítások szerint használja és megőrzi, 

(18) az IBSZ-t megismeri és betartja, 

(19) részt vesz az informatikai oktatásokon, 

(20) a számítógépes munkavégzése során tiszteletben tartja a felhasználói csoportjára 

vonatkozó szabályokat és korlátozásokat, valamint a számítógépére megállapított 

házirendet, 

(21) a számítógépes rendszerekhez használt hozzáféréseit biztonságos módon megőrzi, a 

hozzáférésével elkövetett visszaélésekből és károkból származó következményekért 

felelősséggel tartozik, 

(22) jelzi az észrevételeit, 

(23) informatikai segítséget kérhet, ha olyan jellegű feladatot kell ellátnia, amelyhez nincs 

meg a megfelelő informatikai tapasztalata, 

(24) a munkájához szükséges eszközöket, alkalmazásokat és szolgáltatásokat a 

szervezeti egysége vezetőjének engedélyével igényelheti. 

 

[Szervezeti egység vezető] 

(25) a szervezeti egység felhasználójának felvétele, távozása, vagy munkakör változása 

esetén az IBSZ-ben meghatározott módon értesíti a változásról az Informatikai 

Osztályt, 

(26) gondoskodik arról, hogy a neki beosztott személyek megismerjék, és munkavégzésük 

során alkalmazzák IBSZ-t, 

(27) ellenőrzi, hogy a neki beosztott személyek betartják-e az IBSZ-t,  
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(28) informatikai kérdésekben dönt az IBSZ-ben részére delegált területeken (igénylések, 

engedélyek). 

 

[Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Beszerzési és Beruházási és Üzemeltetési Osztálya]  

(29) biztosítja az informatikai eszközök és berendezések megfelelő működéséhez 

szükséges fizikai környezetet és a közműszolgáltatások, valamint egyéb 

szolgáltatásokat (például: vízhálózat, villamoshálózat, légkondicionálás, biztonsági 

berendezések, őrszolgálat, stb.),  

(30) az Informatikai Osztály kérésére közreműködik az informatikai rendszerrel 

kapcsolatos átalakítási, építési, szerelési és karbantartási munkákban, 

(31) tájékoztatja az Informatikai Osztályt a hatáskörébe tartozó kérésekben. 

 

[Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály] 

(32) tájékoztatja az Informatikai Osztályt a kilépő vagy belépő felhasználókról, a 

felhasználók informatikai rendszerrel kapcsolatos jogosultságainak változásáról, 

(33) igazolást kérhet a felhasználó informatikai státuszával kapcsolatban, 

(34) elvégzi az ügyiratkezelő rendszer kiépítésével, működtetésével kapcsolatos 

koordinációs tevékenységet. 

 

14. Informatikai biztonsági szakértő 

14.  § 

 

(1) A Hivatalnál az elektronikus informatikai rendszerek biztonságával összefüggő 

tevékenységet az informatikai biztonsági felelős, megbízott támogatja. Részt vesz a 

biztonsággal kapcsolatos vezetői döntések előkészítésében, kivizsgálja az 

informatikai rendkívüli eseményeket, elvégzi a rendszeres biztonsági ellenőrzéseket, 

és intézkedik, vagy javaslatot tesz a hibák kijavítására. Munkája során szorosan 

együttműködik a biztonság megvalósításában résztvevő informatikai és egyéb 

szakemberekkel. 

(2) Feladatai: 

1. Gondoskodik az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és 

működtetéséről. Jóváhagyásra előkészíti az IBSZ javításait. 

2. Összehangolja a biztonságot meghatározó, befolyásoló területek tevékenységét az 

informatikai biztonság érdekében. 

3. Felügyeli a biztonsággal kapcsolatban készítendő tervek és szabályzatok 

elkészítését. 

4. Informatikai biztonsági szempontból ellenőrzi az informatikai rendszer szereplőinek 

tevékenységét. 
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5. Az informatikai rendkívüli eseményeket, az esetleges rossz szándékú hozzáférési 

kísérletet, illetéktelen adatfelhasználást, visszaélést kivizsgálja, javaslatot tesz a 

szervezet vezetőjének a további intézkedésekre, a felelősségre vonásra. 

6. Új informatikai központ tervezése és kialakítása során ellenőrzi az IBSZ-ben 

megfogalmazott, a helyiségek fizikai paramétereire vonatkozó követelmények 

kielégítését és a meglevő helyiségek paramétereinek értékét. 

7. Ellenőrzi az informatikai központba való beléptetési eljárást és a belépő személyek 

körének jogosságát. 

8. Ellenőrzi a beléptető rendszerek kódjának szükség szerinti cseréjét. 

9. Ellenőrzi az informatikai központok helyiségeihez tartozó kulcsdobozok használatát. 

10. Ellenőrzi a riasztórendszerek meglétét és megfelelő működését. 

11. Az SZMSZ rendelkezései és a munkaköri leírások alapján ellenőrzi az informatikai 

rendszer szereplőinek jogosultsági szintjét. 

12. Ellenőrzi a fejlesztő rendszerek elkülönítésének megfelelősségét az éles 

rendszertől. 

13. Felügyeli az informatikai központokat, eszközöket és infrastruktúrát érintő 

karbantartási terveket. 

14. Felügyeli a beruházásokat, a fejlesztéseket és az üzemvitelt, informatikai biztonsági 

szempontból és javaslatot tesz rájuk. 

15. Az új biztonságtechnikai eszközök és szoftverek tesztelésére ajánlást ad. 

16. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi: 

a) az egyes felhasználói gépek hardverkonfigurációját, és a telepített szoftvereket 

összeveti a felhasználónak engedélyezett szoftverek listájával, 

b) hogy a rendszerben aktuálisan beállított felhasználói jogosultságok megegyeznek-

e a jóváhagyott (a jogosultsági nyilvántartásban is szereplő) jogosultságokkal, 

c) hogy a javításra kiszállított eszközökön adat ne kerüljön ki, 

d) az adathordozók selejtezését. 

17. Ellenőrzi a víruskereső programok használatát. 

18. Ellenőrzi a dokumentációk meglétét és megfelelősségét (teljes körű, aktuális). 

19. Ellenőrzi, hogy a vonatkozó informatikai biztonsági követelményeket a rendszerek 

fejlesztési és az alkalmazási dokumentációiban is megjelenítik-e. 

20. Amennyiben új fenyegetéseket észlel, vagy hatékonyabb biztonsági intézkedések 

megtételét tartja szükségesnek, kezdeményezi a védelem erősítését. 

21. Az adott szakterületek vezetőivel egyeztetve meghatározza az egyes 

feladatkörökhöz tartozóan az informatikai biztonsággal kapcsolatosan elsajátítandó 

ismeretek körét, és ellenőrzi az elsajátítás tényét. 

22. Az IBSZ-t évente felülvizsgálja, és javaslatot tesz a gyakorlati tapasztalatok, 

előfordult informatikai rendkívüli események, a jogszabályi környezet változásai, a 

technikai fejlődés, az alkalmazott új informatikai eszközök, új programrendszerek, 

fejlesztési és védelmi eljárások miatt szükségessé váló módosításokra. 
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23. Javaslattételi joga van a fokozott és kiemelt védelmi osztályba sorolt informatikai 

rendszerek hozzáférési jogosultságainak kiadásában. 

 

15. Biztonsági szolgálat 

15.  § 

 

A biztonsági szolgálat, portaszolgálat a Hivatal épületeiben, telephelyein a biztonságos 

beléptetést szolgálja. 

 

16. Speciális üzemeltetési szolgálat a kiemelt védettségű időszakra 

16.  § 

 

(1) Kiemelt védettségű időszakra (pl. választás) a Kormánymegbízott vagy az Informatikai 

Osztály vezetője jogosult elrendelni speciális üzemeltetési szolgálatot. A szolgálatban 

résztvevő (külső és belső) személyek, cégek körét és a szolgálati feladatok 

ütemezését a Kormánymegbízott határozza meg. 

(2) A szolgálat feladata, hogy a kiemelt időszakban a hibákra (leállás, 

teljesítménycsökkenés, stb.) történő reagálás a lehető leggyorsabban megtörténjen. 

Ezen belül a hiba diagnosztizálása és javítása, szükség esetén a tartalékmegoldások 

üzembe állítása minél előbb megtörténjen. 

(3) A speciális üzemeltetési szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy biztonsági 

incidensek vagy azok gyanúja esetén a szolgálat képes legyen a legnagyobb 

kockázatot jelentő biztonsági incidensek (pl. betörési kísérlet, DOS támadás) azonnali 

kezelésére is. 

(4) A kiemelt időszakra vonatkozóan javasolt minden esetben külön informatikai 

biztonsági szabályzatot készíteni. 

(5) A speciális üzemeltetési szolgálat résztvevőiről előre listát kell készíteni, amelyet az 

Informatikai Osztály vezetője hagy jóvá. Gondoskodni kell arról, hogy a kiemelt 

időszakban az informatikai központokba kizárólag a listán szereplő személyek 

léphessenek be. Ennek esetleges változtatásait szintén az Informatikai Osztály 

vezetőjének kell engedélyeznie. 

 

17. Külső személyek hozzáférésének informatikai biztonsága 

17.  § 

[Minisztériumok] 

(1) Irányítják a hivatali szervezeti egységek szakmai munkáját, biztosítják a 

tevékenységek ellátásához szükséges szakmai alkalmazások rendelkezésre állását, 

fejlesztését. 

(2) Szakanyag biztosítása mellett támogatást adnak a szakmai feladatok ellátásához 

szükséges egységes szakmai követelményrendszerről.  
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(3) Javaslatot adnak a berendezések és műszerek beszerzésével és üzemeltetésével 

kapcsolatban. 

(4) A közös munka során együttműködnek a Hivatallal, a megkötött megállapodások 

szellemében, figyelembe véve egymás érdekeit. 

 

[NISZ] 

(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató feladata az elektronikus kormányzati 

szolgáltatások centrális hálózatának, a Központi Rendszernek az üzemeltetése, 

valamint az elektronikus kormányzás alapinfrastruktúrájának működtetése. 

(6) Biztosítja a hivatali infokommunikációs hálózat csatlakoztatását a Nemzeti Távközlési 

Gerinchálózaton keresztül az egységes kormányzati hálózatra. 

(7) Biztosítja a kormányablakok feladatainak ellátásához a kormányablakok személyi és 

technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendeletben meghatározott 

technikai eszközöket.  

(8) Gondoskodik a felhordó hálózatok fizikai kialakításáról (migrálás, létesítés, 

változtatás).  

(9) Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az e-közigazgatással összefüggő 

kormányzati stratégiai célok megvalósításában. 

(10) Biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához az okmányirodák működésének 

személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendeletben 

meghatározott technikai eszközöket.  

(11) Működteti az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszert. 

(12) Gondoskodik a kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó 

nyilvántartások fokozott védelméről, valamint a vonatkozó adatvédelmi és 

adatbiztonsági rendelkezések betartásáról. 

(13) Közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálata 

működésének megszervezésében, részt vesz annak fejlesztésében. 

(14) Az elektronikus ügyintézési felügyeletnek a közigazgatási szervek hatósági 

eljárásaiban használt, elektronikusan kitölthető űrlapok engedélyezésére irányuló 

eljárásában – az űrlapok logikai és formai ellenőrzése, valamint minőségbiztosítása 

szakkérdésében – szakhatóságként közreműködik. 

 

18. Biztonsági követelmények külső felek felé 

18.  § 

 

(1) A társhatóságokkal a Hivatal megállapodás, vagy törvényi előírások szerint működik 

együtt, ezért a működés biztonsági szabályait ezen keretek szabályozzák.    

(2) A külső fél munkavégzése során (kivéve társhatóságok) az Informatikai Osztály 

szerződéses kötelezettség által, valamint személyes ellenőrzésen keresztül 

(kapcsolattartó) gondoskodik az alábbi követelmények teljesüléséről: 
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a) Az informatikai rendszer integritása és az adatvédelem elvei nem sérülhetnek. 

b) A hozzáférési jogot kapott partnerek (szervezetek, személyek) ezt a jogot tovább 

nem adhatják. 

c) A hozzáférési azonosítókat (behívószám, login név, jelszó, stb.) a külső félnek 

titkosan kell kezelnie, biztosítania kell, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek 

hozzá. 

d) A külső félnek garantálnia kell, hogy azokon a gépeken, amelyeken keresztül a 

rendszerhez hozzáférnek, nincsenek backdoor programok. Ha ezek a gépek 

hálózatba vannak kötve, akkor a hálózat valamennyi gépére ki kell terjeszteni ezt a 

garanciát. 

e) Rögzíteni kell, hogy a hozzáférés bármely, a rendszer integritását sértő célból 

történő felhasználási kísérlete a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek 

minősül. 

f) Ha külső fél távolról éri el a Hivatal hálózatát, valamely informatikai rendszerét, 

akkor a biztonságos elektronikus adatcsere kapcsolat érdekében a külső fél köteles 

a Hivatal által előírt biztonsági megoldásokat (pl. VPN kapcsolatot) megvalósítani 

mindazon saját eszközein, amelyekről a távoli elérés lehetséges.  

g) Bizalmas adatforgalom a Hivatal és a külső fél között csak megfelelő rejtjelezés 

biztosításával történhet. 

 

19. Technikai specifikációk 

19.  § 

 

(1) Amennyiben a külső fél az IBSZ hatálya alá tartozó rendszerek, vagy rendszerelemek 

vonatkozásában szolgáltatást nyújt, akkor  

a) első lépésben részletesen meg kell határozni az érintett rendszerelemeket és az 

érintett folyamatokat, 

b) ezt követően meg kell határozni azokat a paramétereket [pl. a normál üzemmódban 

minimálisan rendelkezésre álló eszközök számát, egyidejűleg működőképes 

eszközöket és operációs rendszer szoftvereket (típusonként), alkalmazások 

használóinak (típusonként) minimális számát, a maximális egyedi és átlagos 

kiesési időket, az üzemszerű módosítások átvezetésének maximális idejét, 

upgrade-ek követési idejét, stb.], amelyeket a külső partnernek el kell érnie ahhoz, 

hogy igazolható legyen a teljesítés. 

(2) Arra az esetre, ha a teljesítés nem érte el a kitűzött paramétereket, a szerződésben 

meg kell határozni az alkalmazható szankciókat. 
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20. A szolgáltatások folyamatossága 

20.  § 

 

Az Informatikai Osztály vezetőjének mérlegelnie kell a külső féllel kapcsolatos 

rendelkezésre állási kockázatokat is. Amennyiben ez a Hivatal által nyújtott szolgáltatások 

folyamatosságához szükséges, a külső féllel olyan szerződést kell kötni, amely a megfelelő 

rendelkezésre állási kötelezettségeket tartalmazza. 

 

21. Feladatmegosztás 

21.  § 

 

Eszköz- és alkalmazáscsoportonként, ezen belül feladatokra lebontva részletesen és 

pontosan rögzíteni kell a szolgáltatást nyújtó külső partner és a belső munkatársak közötti 

feladat és felelősség megosztást, az egymás tájékoztatásának és a munkák átadásának - 

átvételének folyamatát, az események dokumentálását. 

 

22. A szolgáltatások biztonsága 

22.  § 

 

(1) A külső szolgáltatások igénybevételénél mérlegelni kell, hogy a külső partner által 

nyújtott szolgáltatásnak milyen informatikai biztonsági vonatkozásai, kockázatai 

vannak. Ezzel arányosan kell meghatározni a külső fél által teljesítendő biztonsági 

kötelezettségeket, amelyeket írásos megállapodásban (célszerűen a megbízási, 

vállalkozói szerződés részeként) kell rögzíteni. 

(2) A külső szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatást nyújtó fél a Hivatal informatikai 

szabályzatainak megfelelően köteles eljárni, köteles a szabályzatban foglaltakat 

megismerni és a foglalkoztatottjaival megismertetni, azt aláírásával igazolni.  

(3) A külső (harmadik) féllel, a szolgáltatást nyújtókkal kialakított kapcsolatnál a Hivatal 

vezetésének biztosítania kell a biztonsági megállapodások (pl. titoktartási nyilatkozat) 

megfogalmazását, egyértelmű kinyilatkoztatását és elfogadását, és azt, hogy ezek a 

megállapodások feleljenek meg a jogszabályi követelményeknek. 

(4) Az így létrejött megállapodásokat (ezen belül minden titoktartási nyilatkozatot) 

biztonságos helyen, könnyen azonosítható, előkereshető módon kell tárolni. Ennek 

felelőse az Informatikai Osztály vezetője. 

 

23. Felügyelet 

23.  § 

 

Az Informatikai Osztály vezetőjének a külső (harmadik) fél részéről nyújtott szolgáltatások 

figyelésére olyan folyamatot kell kialakítania, amely biztosítani tudja a szerződéses 
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megállapodások folyamatos, pontos betartatását. A folyamat működtetéséért az 

Informatikai Osztály vezetője a felelős. 

 

24. A szolgáltatások ellenőrzése, szankciók 

24.  § 

 

A külső felek által nyújtott szolgáltatások ellenőrzését rendszeresen kell végezni, és 

bármely felmerülő együttműködési probléma esetén ki kell deríteni annak okát. A hiba 

okának gyors és hatékony kiküszöbölése érdekében meg kell tenni a szükséges lépéseket. 

A külső féllel kötött szerződésben meg kell határozni, hogy a szolgáltatást nyújtó külső 

partner nem teljesítése, hibája, vétkessége esetén a Hivatal milyen kompenzációra, 

kártérítésre tarthat igényt, és azt milyen módon érvényesítheti. Ez terjedjen ki a 

megállapodás megszüntetésének, felmondásának eseteire is, és külön határozza meg a 

biztonsági előírások megsértése esetére vonatkozó szabályokat. 

 

25. Beszerzések, kapcsolódó dokumentumkezelés 

25.  § 

  

A beszerzési folyamathoz kapcsolódó dokumentumkezelés és minőségbiztosítás biztonsági 

vonatkozásait az IBSZ 62. §-a tárgyalja. 

 

III. Fejezet 

Az információvagyon védelmének szabályai 

26. Információvagyon elszámolható kezelése 

26.  § 

 

[Titokvédelem] 

(1) A Hivatal informatikai adatfeldolgozással és -kezeléssel, valamint közzététellel 

foglalkozó minden felhasználójának informatikai munkája során kötelessége betartani 

a Hivatal  

(2) adatkezelés és az adatvédelem általános szabályairól szóló szabályzatát, 

(3) közérdekű adatok elektronikus közzétételére vonatkozó tevékenységről szóló 

szabályzatát. 

(4) A Hivatal informatikai rendszeréről és eszközeiről – a NISZ-szel egyeztetve – csak az 

Informatikai Osztály szolgáltathat adatokat. 

(5) A Hivatal döntése alapján bevezetett alkalmazói rendszerek alkalmazásában és 

felhasználásában közreműködő külső fél munkatársai és vezetői a Hivatalnál 

rendszeresített titoktartási nyilatkozat tételére kötelesek. A titoktartási kötelezettség 

kiterjed az alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos, ezek bevezetése során tudomásra 

jutó információkra. 
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(6) Az alkalmazói rendszerek bevezetése és működtetése kapcsán a rendszerekkel 

kapcsolatba kerülő külső szervezeteknek, személyeknek felelősséget kell vállalniuk 

azért, hogy  

a) a tudomásukra jutott információkat kizárólag a Hivatal által meghatározott célokra 

használják fel,  

b) azokat harmadik személy részére a Hivatal képviselőjének írásos engedélye nélkül 

át nem adják,  

c) a Hivatal tevékenységére vonatkozó információk rögzítésére semmiféle technikai 

eszközt vagy más eszközt nem alkalmazhatnak. 

 

[Adatvédelem] 

(7) Minden felhasználó (adatfeldolgozó) az általa végzett elektronikus adatfeldolgozás 

során személyesen felelős az adatvédelmi szabályok és információbiztonsági 

előírások betartásáért. 

(8) Külső fél munkavégzése során törekedni kell arra, hogy: 

a) a feladatához szükségtelen hivatali adat, információ ne kerüljön tudomására, 

b) a feltétlenül szükséges adat birtoklásáról és az információ megismeréséről 

nyilatkozzon, és ha szükséges, titoktartási nyilatkozatot tegyen.  

 

[Információvédelem] 

(9) A Hivatal számítógépeiről, szervereiről – a munkahelyi célú felhasználás kivételével – 

nem engedélyezett programok, minősített adatot tartalmazó adatállományok, a 

munkavégzés során szerzett egyéb adatok, információk másolása, azok más, 

illetéktelen személyekkel történő megismertetése.  

(10) A minősített adatok kezelésére a Hivatal kormánymegbízottjának a minősített adatok 

védelmére szolgáló Biztonsági szabályzatról szóló utasításának rendelkezései 

vonatkoznak. 

(11) Nyomatképző berendezések (fénymásoló, nyomtató, stb.) használata során 

gondoskodni kell a felesleges vagy rontott iratpéldányok megsemmisítéséről. 

(12) Az eszközök (monitorok, nyomtatók, fénymásolók) elhelyezése során biztosítani kell, 

hogy bizalmas információ illetéktelen tudomására ne juthasson. 

(13) Adathordozók és nyomtatványok tárolása során gondoskodni kell az illetéktelen 

személyek általi hozzáférés megakadályozásáról.  

 

[IT biztonság] 

(14) Az IT biztonsággal szemben támasztott követelmények: 

a) Rendelkezésre állás: a szolgáltatások és adatok elérhetősége biztosított az arra 

jogosult felhasználók számára. Biztosított a védelem a jogosulatlan hozzáféréstől 

és adatmódosítástól, törléstől, a szolgáltatás elérhetőségének megakadályozásától. 
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b) Sértetlenség: adat- és rendszerintegritás. Adatintegritással biztosítjuk, hogy adat 

nem módosulhat nem engedélyezett (nem tervezett) módon a tárolás, feldolgozás, 

adatátvitel során. Rendszerintegritáson azt érjük, hogy a rendszer a megvalósított 

funkciót, engedélyezetlen manipulációtól mentesen hajtja végre. 

c) Bizalmasság: az a követelmény, hogy a bizalmas, vagy magántermészetű 

információ nem jutott jogosulatlan kezekbe. Ez vonatkozik az adat tárolására, 

feldolgozására, átvitelére egyaránt. 

d) Felelősség: bármely entitás cselekvései követhetőek, és egyértelműen 

visszavezethetőek rá.  

e) Megbízhatóság: a különböző biztonsági intézkedések az irányítási, technológiai, 

működési vezérlés területén megfelelően működnek, és védik a rendszert és az 

általa feldolgozott adatot. A célok megvalósítottak, ha: 

ea) a kívánt funkció jelen van és pontosan megvalósított, 

eb) megfelelő védelem van a nem szándékos hibák ellen, 

ec) megfelelő védelem van a szándékos hibák (behatolás, stb.) ellen.  

(15) A Hivatal területén végzett minden tevékenység (építési és karbantartási munka, 

ügyfélforgalom bonyolítása, üzemeltetési feladatok ellátása, postaszolgálat, 

futárszolgálat) során figyelemmel kell lenni az IBSZ betartására és betartatására, az 

IT biztonság követelményeinek maximális fenntartására. 

 

27. Információbiztonság követelményei 

27.  § 

 

(1) Az információ akkor van biztonságban, ha sem bizalmassága, sem sértetlensége, sem 

rendelkezésre állása nem sérül.  

 

[Bizalmasság] 

(2) Bizalmasság fogalma: az elektronikus információs rendszer azon tulajdonsága, hogy a 

benne tárolt adatot, információt csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintje 

szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról. 

(3) A Hivatal területén végzett minden ügyfélforgalmi és ügyfélkiszolgálási tevékenység 

során szem előtt kell tartani az ügyfelek adatainak és információinak, valamint az ügy 

tárgyának bizalmi jellegét, ezért az informatikai struktúrát és környezetet ennek 

megfelelően kell kialakítani.    

 

[Sértetlenség] 

(4) Sértetlenség fogalma: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat 

tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot abban, 

hogy az az elvárt forrásból származik (hitelesség) és a származás ellenőrizhetőségét, 

bizonyosságát (letagadhatatlanságát) is, illetve az elektronikus információs rendszer 
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elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az elektronikus információs 

rendszer eleme rendeltetésének megfelelően használható. 

(5) Számítógép- vagy programhibából eredő adatvesztés gyanúja esetén – az 

adatfeldolgozás szüneteltetése mellett – a kijelölt informatikust haladéktalanul értesíteni 

kell. Az értesítés módja személyes vagy telefonos értesítés, vagy a HelpDesk 

alkalmazásában tett bejelentés. A probléma tisztázása után az informatikus útmutatása 

szerint kell folytatni az adatrögzítést, adatfeldolgozást. 

(6) Az alkalmazások használata során az adatok felvitelét, módosítását, törlését kizárólag 

csak az Informatikai Osztály által elfogadott és biztosított, a feldolgozásra készült 

programmal – szigorúan követve a felhasználói dokumentáció útmutatását – lehet 

elvégezni. 

(7) Az alkalmazásokhoz és hálózati mappákhoz (könyvtárakhoz) való hozzáférés 

(jogosultságok) dokumentált engedélyeztetése útján gondoskodni kell arról, hogy 

jogosulatlan felhasználó azokat ne módosíthassa és ne törölhesse. 

(8) A mentések és archívumok tárolása és őrzése során biztosítani kell az adatok 

sértetlenségét.  

 

[Rendelkezésre állás] 

(9) Rendelkezésre állás fogalma: annak biztosítása, hogy az elektronikus információs 

rendszerek az arra jogosult személy számára elérhetőek és az abban kezelt adatok 

felhasználhatóak legyenek. 

(10) Az Informatikai Osztály feladata biztosítani az informatikai rendszerek folyamatos 

rendelkezésre állását az alábbi eszközök felhasználásával: 

a) rendszeres adatmentések és szoftvertelepítő készletek megfelelő biztosításával és 

megfelelő tárolásával, 

b) tartalék eszközök és alkatrészek biztosításával, 

c) helyreállítási módszerleírások, vészforgatókönyvek naprakész biztosításával.  

 

[Felhasználói tudatosság] 

(11) A felhasználók tudatos és szabálykövető magatartása nélkülözhetetlen az 

információbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához. 

(12) A felhasználók nap, mint nap használják az informatikai eszközöket, így találkozhatnak 

váratlan helyzetekkel, meghibásodásokkal. Ezért az információbiztonsággal 

kapcsolatos törekvések sikerességében kritikus szerepet játszik a felhasználói 

tájékozottság, a kellő óvatosság, és biztonságtudatosság. 

(13) A felhasználóknak tisztában kell lenniük a rájuk bízott adatok, információk bizalmas 

jellegével, azzal, hogy milyen fenyegetések és támadási lehetőségek veszélyeztetik 

ezen adatokat, információkat, kik azok, akik veszélyt jelenthetnek, és megfelelő 

ismeretekkel kell rendelkezniük arra vonatkozóan is, hogy milyen módon képesek 

gondoskodni a rájuk bízott adatok és információk biztonságáról. 
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(14) A felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a Hivatal információs vagyonát 

védő szabályok hiányos ismeretének, vagy jóhiszemű megsértésének ugyanolyan 

következményei lehetnek, mint a tudatos, rosszindulatú visszaéléseknek. 

(15) Az informatikai biztonsági törekvéseknek való megfelelés érdekében a felhasználóknak 

a jelen dokumentumban definiált szabályokat be kell tartaniuk. 

(16) A felhasználó kötelessége az előírt informatikai (biztonsági) oktatáson való részvétel, 

az oktatási anyag elsajátítása és legjobb tudása szerint történő alkalmazása a munkája 

során. 

 

28. Az információvagyon osztályozása, nyilvántartása 

28.  § 

 

(1) A rendszerek információvagyonának biztonsági szempontú osztályozása az adatok 

bizalmassága, megőrzési követelményei és hitelessége szempontjából történik.  

(2) Az adatokat az alábbi szempontok szerint kell minősíteni. 

a) A közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatokat elsősorban az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

határozza meg. 

b) A közérdekű adat nyilvánosságához fűződő jogok minősítéssel történő korlátozását 

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szabályozza. 

c) Az üzleti titok körébe tartozó adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény határozza meg. 

d) Az adatok minősítője, amennyiben azt jogszabály nem szabályozza, annak a 

szervezeti egységnek a vezetője, amelynek érdekkörébe az adat tartozik. 

e) A nyilvános adatok kivételével, valamennyi adatot legalább érzékeny adatnak kell 

tekinteni és bizalmasként (védendő nem titkos adat) kell kezelni. 

 

(3) Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.  

(4) Az informatikai adatkezelés és adatfeldolgozási munka során a Hivatal 

kormánymegbízottjának az adatkezelés és adatvédelem általános szabályairól szóló 

utasítása szerint kell eljárni. 

 

29. Adatkezelés 

29.  § 

 

[Különleges adatok kezelése] 

(1) Az informatikai adatkezelés és adatfeldolgozási munka során a Hivatal 

kormánymegbízottjának az adatkezelés és adatvédelem általános szabályairól szóló 

utasítása szerint kell eljárni. 
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 [Személyes adatok kezelése] 

(2) Az informatikai adatkezelés és adatfeldolgozási munka során a Hivatal 

kormánymegbízottjának az adatkezelés és adatvédelem általános szabályairól szóló 

utasítása szerint kell eljárni. 

 

[Közérdekű adatok kezelése] 

(3) Az informatikai adatkezelés és adatfeldolgozási munka során a Hivatal 

kormánymegbízottjának az adatkezelés és adatvédelem általános szabályairól szóló 

utasítása, a közzététel során a közérdekű adatok elektronikus közzétételére 

vonatkozó tevékenységről szóló utasítása szerint kell eljárni. 

 

[Közérdekből nyilvános adatok kezelése] 

(4) Az informatikai adatkezelés és adatfeldolgozási munka során a Hivatal 

kormánymegbízottjának az adatkezelés és adatvédelem általános szabályairól szóló 

utasítása, a közzététel során a közérdekű adatok elektronikus közzétételére 

vonatkozó tevékenységről szóló utasítása szerint kell eljárni. 

 

[Nyilvános adatok kezelése] 

(5) Az informatikai adatkezelés és adatfeldolgozási munka során a Hivatal 

kormánymegbízottjának az adatkezelés és adatvédelem általános szabályairól szóló 

utasítása, a közzététel során a közérdekű adatok elektronikus közzétételére 

vonatkozó tevékenységről szóló utasítása szerint kell eljárni. 

 

30. Védelem módszerei 

30.  § 

 

[Általános védelem] 

(1) A Hivatal informatikai hálózatában az Internet kijárat védelme érdekében biztonsági és 

védelmi megoldásokat kell alkalmazni. 

(2) Gondoskodni kell a hálózat fizikai elemeinek védelméről, azaz: 

a) a vezetékek és végpontok illetéktelenek általi hozzáférésének megakadályozásáról, 

b) vezeték nélküli kapcsolatok megfelelő titkosításáról, 

c) eszközhöz való illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról.  

 

[Proaktív védelem] 

(3) Az Informatikai Osztály gondoskodik a Hivatal informatikai rendszerének behatolás 

elleni védeleméről (tűzfal), az erre vonatkozó szakmai előírások és a biztonsági 

szabályok betartása mellett.   
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(4) Az informatikai rendszer automatikus vírusvédelmi rendszerrel kell ellátni, 

üzemeltetését és felügyeletét a központi szervekkel együttműködve az Informatikai 

Osztály látja el. 

(5) Az Informatikai Osztály feladata a vírusvédelmi rendszer oly módon történő 

konfigurálása, hogy 

a) minden kimeneti és bemeneti eszköz és csatorna esetében folyamatos legyen a 

valósidejű vírusfigyelés, 

b) a vírusvédelmi szoftver vírustalálat esetén a vírust távolítsa el az érintett fájlból, 

vagy a fájlt helyezze karanténba, 

c) a vírusvédelmi szoftver vírusincidens esetén értesítést küldjön az Informatikai 

Osztálynak, 

d) a kliens gépeken vírusvédelmi szoftver, víruskereső motor és vírusminta adatbázisa 

automatikusan frissüljön, és víruskeresés kerüljön végrehajtásra. 

e) Szerverek esetén alkalmazandó vírusvédelmi eljárások:  

f) Minden szerverhez, amelyhez kereskedelmi forgalomban beszerezhető 

vírusvédelmi szoftver, azt be kell szerezni, és telepíteni kell. Biztosítani kell, hogy a 

szerveroldali vírusvédelmi szoftver, víruskereső motor és vírusminta adatbázisa 

automatikusan frissüljön. 

g) A levelező szerver esetében a levelezésért felelős alkalmazásba beépülő, a 

levélforgalom vizsgálatát végző vírusvédelmi szoftvert kell alkalmazni. 

h) Az elektronikus levelezés biztonsági irányelveinek érvényesítéséről a levelező 

rendszer üzemeltetője felelős. Az irányelvek a következők: 

i) a folyamatos üzembiztonság megvalósítása, 

j) az elektronikus küldemények adatintegritásának megtartása, 

k) a levelezőrendszer vírusvédelmének biztosítása és folyamatos frissítése, 

l) az elektronikus levelező eszközök, elsősorban a szerverek fizikai és logikai 

védelme (szoftverfrissítések, service packok és security-patch fájlok telepítése). 

 

[Defenzív védelem] 

(6) Az Informatikai Osztály által felügyelt területen és szervezeti egységeknél informatikai 

hálózatot, vezetékes vagy mobil internet kapcsolatot csak az Informatikai Osztály 

engedélyezhet, hagyhat jóvá és hozhat létre. 

(7) Két internet kapcsolat egyszerre egy eszközön nem használható (pl.: LAN és mobil 

internet). 

(8) A használatra kapott számítógép rendszerszintű beállításainak módosítása nem 

engedélyezett. (Ebbe nem értendők bele az irodai programok felhasználói beállításai.) 

(9) A felhasználónak a vírusvédelmi programot inaktívvá tenni, a beállításokat 

megváltoztatni, a vírusvédelmet eltávolítani nem engedélyezett. 

(10) Vírussal fertőzött fájlt vagy elektronikus adathordozót bármilyen formában továbbítani, 

továbbadni, fertőzött állománnyal munkát végezni nem engedélyezett. 
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(11) A Hivatalban az elektronikus levelezést a NISZ-nél üzemeltetett levelező szerverek 

biztosítják. Más levelező rendszer használata hivatalos levelezésre nem 

alkalmazható. Az Informatikai Osztály más levelező rendszer használatát biztonsági 

okból korlátozhatja, vagy letilthatja. 

(12) A Hivatal informatikai rendszerébe és informatikai eszközén csak azon szoftvert 

szabad telepíteni és használni, amelyik: 

a) a Hivatal által jóváhagyott, telepítésre kiadott és engedélyezett nyílt forráskódú 

szoftver,  

b) szerzői jog szerint biztosított licencigazolással, más jogi igazolással rendelkező, 

tulajdonosi vagy használói szerződéssel biztosított hivatalos forrásból származó 

jogtiszta szoftver, vagy 

c) a szervezeti egységek szakmai irányító szervei felelősségi körébe tartózó és 

részükről rendelkezésre bocsátott telepítési utasítással vagy más megállapodással 

kiadott szoftver. 

 

IV. Fejezet 

A HR erőforrásokra vonatkozó biztonsági szabályok 

31. Általános biztonsági kötelezettségek 

31.  § 

 

(1) Minden, az IBSZ hatálya alá eső személyre a következő, általános kötelezettségek 

érvényesek: 

a) Az informatikai rendszerek használata csak hivatalos célokra engedélyezett. 

b) A használt informatikai eszközpark kezelésével kapcsolatos kezelési és biztonsági 

ismereteket el kell sajátítani. 

c) A rendszerekbe csak szabályszerűen, a személyes felhasználó-azonosító kóddal 

szabad bejelentkezni. 

d) Az informatikai rendszerekben csak azokat a feladatokat szabad elvégezni, 

amelyek a felhasználó vagy üzemeltető munkájának ellátásához szükségesek, 

függetlenül attól, hogy a rendszer esetleg ennél szélesebb körű tevékenységet 

enged meg. 

e) Minden személynek biztosítania kell, hogy felhasználó-azonosítóját más 

felhasználók ne tudják használni. 

f) A képernyőket, nyomtatókat úgy kell elhelyezni, hogy azok minél kevesebb 

lehetőséget biztosítsanak illetéktelen betekintésre. 

g) A Hivatal által rendszeresített biztonsági funkciókat kikapcsolni, megkerülni tilos. 

h) A Hivatal eszközein csak a Hivatal által engedélyezett alkalmazásokat és 

programokat szabad használni. 

i)   Tartózkodni kell minden olyan tevékenységtől, amely az informatikai rendszerben 

kárt okoz a biztonság, a sértetlenség és teljesítmény terén. 
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j)   Az információtechnológiai biztonságra és az adatvédelemre vonatkozó minden 

egyéb jogszabályt és utasítást be kell tartani. 

k) Esetleges meghibásodás eseten törekedni kell a további károsodás megelőzésére 

(a hiba jelentésével, a további használat mellőzésével, stb.). 

l) A felhasználónak vagy üzemeltetőnek ismernie kell a segítségkérés és hibajelentés 

módját. Amennyiben ez az ismeret nem áll rendelkezésére, hiba esetén értesítenie 

kell a munkahelyi vezetőjét, külső személyek esetén a Hivatal kijelölt 

kapcsolattartóját. 

m)  Az informatikai biztonságot veszélyeztető eseményről vagy ennek gyanújáról 

értesíteni kell az informatikust és a munkahelyi vezetőt, külső személyek esetén a 

Hivatal kijelölt kapcsolattartóját. 

n) A közvetlen munkahelyi vezető (külső személyek esetén a Hivatal kijelölt 

kapcsolattartója) a felelős azért, hogy a fenti szabályokat az érintettekkel 

ismertesse. 

 

32. A jelszókezelés általános szabályai 

32.  § 

 

(1) A felhasználó a számítógépre csak saját nevében és jelszavával léphet be, és az 

alkalmazásokat, informatikai rendszereket csak saját nevében használhatja. Minden 

egyes informatikai rendszerhez, hálózathoz és hálózati szolgáltatáshoz csak érvényes 

jogosultságigénylés alapján lehet felhasználói jogosultságot igényelni, jóváhagyni, 

létrehozni, módosítani, felfüggeszteni, visszavonni. A jogosultságokkal kapcsolatos 

kérelmeket az NY02-es függelék kitöltésével a HelpDesk rendszeren keresztül a 

szervezeti egység vezetője kezdeményezheti. A jogosultságigénylések jóváhagyása 

minden esetben legalább kétszintű, első lépésben az adott szervezeti egység 

vezetője, második lépésben az adott informatikai rendszer üzemeltetője vagy az 

Informatikai Osztály vezetője hagyja jóvá. A jogosultságigénylő HelpDesk hibajegyek 

megőrzéséről az Informatikai Osztály vezetője gondoskodik. A felhasználó 

jogosultságainak visszavonása, módosítása a jogosultság igényléssel megegyezően 

zajlik. A szervezeti egység vezetőjének felelőssége és kötelessége a foglalkoztatási 

jogviszonyban beállt változások esetén a jogosultsággal kapcsolatos intézkedések 

kezdeményezése. 

(2) A jelszó érvényességi idejét, ezzel együtt a jelszócsere gyakoriságát az informatikai 

rendszer központi szabályozása vagy a használt rendszer működése határozza meg.  

Ha az informatika rendszer lehetővé teszi, törekedni kell arra, hogy a jelszócsere 

kikényszerítésre kerüljön, a felhasználó e-mailes értesítést kapjon a jelszócsere 

szükségességéről. 

(3) A felhasználó jelszókezelési szabályai: 

a) egy felhasználónak az adott informatikai rendszerhez csak egy hozzáférése lehet 
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b) jelszavak nem hozhatók nyilvánosságra, 

c) a jelszavak biztonságának megőrzéséért a felhasználó személyesen felel, 

d) a felhasználó a jelszavát nem oszthatja meg senkivel, 

e) ha a felhasználónak a legkisebb gyanúja is felmerül, a jelszó biztonságának 

integritása felöl, azt köteles azonnal megváltoztatni és gyanújáról az Informatikai 

Osztályt értesíteni, 

f) más felhasználó azonosítóját átmeneti jelleggel sem szabad használni, 

g) a felhasználó köteles a jelszavát az előírt gyakorisággal és módon megváltoztatni. 

(4) A felhasználói azonosító kialakításáról, és az informatikai rendszerbe történő 

felvételéről az Informatikai Osztály informatikusai gondoskodnak. Az Informatikai 

Osztály kezdeti jelszóval adja át az első belépéshez szükséges információt a 

felhasználónak, akinek a jelszót az első belépés után kötelessége azonnal 

megváltoztatni. A Hivatal jelszó házirendjének értelmében kezdeti jelszóként nem 

lehet könnyen kitalálható felhasználóra, szervezetre, rendszerre jellemző értelmes 

jelszavakat használni. A kezdeti jelszavaknak legalább kisbetű, nagybetű és szám 

karaktereket kell tartalmazni és minimum 8 karakterből kell állni. 

(5) Új belépő, vagy új hozzáférés kiosztása, jelszó alaphelyzetbe visszaállítása esetén a 

kijelölt informatikus lezárt borítékban, személyesen adja át a felhasználónak a 

munkájához szükséges felhasználónevét és jelszavát, majd az első belépést követően 

elkészíti az informatikai eszközein a szükséges beállításokat. 

(6) Ha a felhasználónak tudomása vagy gyanúja támad arról, hogy jelszava valakinek 

tudomására jutott, akkor erről a tényről az Informatikai Osztály kijelölt informatikusát 

tájékoztatni kell és a jelszót azonnal meg kell változtatnia. 

 

33. Az Internet használatával és az elektronikus levelezéssel kapcsolatos szabályok 

33.  § 

 

(1) A szakmai feladatok hatékony ellátásához szükséges információkhoz, 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében a Hivatal valamennyi felhasználója 

jogosult a munkahelyi internet, intranetes portál és elektronikus levelezés 

használatára. Az internet szolgáltatásait kizárólag munkahelyi eszközökön és csak a 

munkaköri feladatok ellátásához lehet igénybe venni, személyes célokra nem. 

(2) Tekintettel arra, hogy az internethasználat munkáltató által biztosított infrastruktúrán 

és szolgáltatási költségen valósul meg, a Hivatal jogosult bármikor bármilyen weblap, 

internetes szolgáltatás elérésének korlátozására vagy teljes kizárására. 

(3)  A hálózat számára nagy terhelést jelentő kép (pl. grafikus fájl, video) és hang (pl.: 

*.mov, *.mp3, *.avi, *.wav, stb.) információkat tartalmazó anyagok letöltése, 

továbbítása csak az Informatikai Osztállyal egyeztetve engedélyezett. 

(4) A felhasználók a Hivatal nevében nem tölthetnek fel engedély nélkül az internetre 

adatot és anyagot (pl. Hivatali honlap, hirdetmények, hivatali kapu, KED esetében). 
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(5) A Hivatal tulajdonát képező szoftverek interneten, vagy e-mailen keresztül történő 

továbbítása, mások részére való hozzáférhetővé tétele - külön engedély hiányában - 

nem engedélyezett. 

(6) A tiltott tartalmú oldalnak látogatása, valamint tiltott tevékenységek végzése a Hivatal 

informatikai rendszerében nem engedélyezett. Kivételt képeznek azok a felhasználók, 

akik munkájuk jellege miatt erre engedélyt kapnak. Tiltott tartalmú oldalak és 

látogatásuk tiltott tevékenységeknek minősül a következő kategóriákba tartozó oldalak 

esetén: 

1. Szexuális tartalmú oldalak, különösen az alábbi tartalmakkal: 

a) Kiskorúak veszélyeztetése, 

b) Erőszak, 

c) Pornográfia, 

d) Marketingmolesztáló jellegű formái (felhívás ilyen jellegű oldalak 

látogatására). 

2. Az emberi méltóság megsértése. 

3. Rasszizmus. 

4. Szexuális beállítódás, vallás, nemzetiség vagy etnikai származás miatti 

megkülönböztetés. 

5. Gazdasági biztonság veszélyeztetése. 

6. Csalás. 

7. Tiltott kereskedelmi tevékenység. 

8. Hitelkártyával való visszaélésben való közreműködés. 

9. Rémhírterjesztés 

10. Információbiztonság veszélyeztetése. 

11. Rossz szándékú hackertámadás. 

12. Hacker, cracker technológiák és leírásuk, eszközök terjesztése, használata. 

13. Vírusprogramok terjesztése, írása. 

14. A magánszféra megsértése. 

15. Személyes adatokkal való visszaélés. 

16. Elektronikus zaklatás. 

17. A személyiségi jogok megsértése. 

18. Rágalmazás. 

19. Meg nem engedett összehasonlító reklám. 

20. A szellemi tulajdon megsértése. 

21. Tiltott szerencsejáték. 

22. A szerzői jog által védett digitális anyagok (művek, szoftverek, zenék, stb.) 

jogosulatlan terjesztése. 

23. Bombák készítéséhez adott segítségnyújtás. 

24. Illegális kábítószer használat, előállítás és terjesztés. 

25. Nemzetbiztonsági kérdések. 
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26. Terrorista tevékenység. 

(7) A felhasználók a Hivatal levelező rendszerében személyes postafiók címet kapnak, 

amelynek kezeléséről maguk gondoskodnak (archiválás, törlés, testre szabás). A 

Hivatalon belül ezeket a postafiókokat kell használni az elektronikus kommunikációra 

és kapcsolattartásra. 

(8) A felhasználóknak rendszeres ellenőrzés és archiválás útján gondoskodniuk kell arról, 

hogy a személyes postafiókjuk mérete ne lépje túl az engedélyezett keretet. 

(9) A Hivatal fő szervezeti egységei (a főosztályok, járási hivatalok, önálló osztályok) 

rendelkeznek, az alsóbb szintű szervezeti egységei (osztály) pedig szükség esetén 

rendelkezhetnek hivatalos postafiókkal. 

(10) A hivatalos postafiók üzemeltetését és felügyeletét ellátó személy kötelessége 

naponta egyszer ellenőrizni a hivatalos postafiókot, és szükség esetén archiválni, 

karbantartani. 

(11) Az elektronikus levelezés során a hivatalos és a személyes postafiókokat 

vírusvédelmi rendszer védi. Az elektronikus postafiókba érkező, ismeretlen (gyanús, 

értelmezhetetlen vagy külföldi) feladótól származó, nem szokványos formátumú, kétes 

csatolmányt tartalmazó, idegen nyelvű küldeményekkel – a fennálló vírusveszély miatt 

– fokozott óvatossággal kell eljárni. Gyanús küldemény érkezésekor, a vírusvédelmi 

rendszer riasztása esetén haladéktalanul értesíteni kell az Informatikai Osztály 

munkatársait. A csatolmányt ilyen esetben megnyitni nem engedélyezett. 

(12) Nem engedélyezett lánclevelek indítása vagy továbbítása.  

 

34. A hivatali kapu kezelésének szabályai 

34.  § 

 

(1) A hivatali kapuval kapcsolatos szabályozás az iratkezelési szabályzat és iratkezelési 

utasítás részét képezi.   

(2) A hivatali kapuval kapcsolatos fontos biztonsági szabályok: 

a) A hivatali kaput kizárólag a Hivatal irodahelyiségében elhelyezett Hivatali 

munkaállomásról szabad kezelni (idegen eszközről, otthonról nem megengedett). 

b) A hivatali kapun érkezett dokumentumokat a hivatali kapu felelősnek a hálózati 

meghajtón kijelölt mappába (a továbbiakban: e_tárhelyre) kell letöltenie, melynek 

struktúrája a következő:   

Főosztály, osztály, járási hivatal 

└  Év 

└  Iktatószám 

└..Dátum (hó: nap) – a letöltött fájlok ideiglenes 

elhelyezésére. 
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(3) Az Informatikai Osztály feladata az e_tárhely mappa biztonságának kialakítása, 

kezelése, a hivatali kapu felelősök és iktatók e_tárhelyhez kötődő jogosultságainak 

biztosítása, a mentések, archiválások elvégzése. A mentések gyakorisága: 

a) napi mentés a helyi szerverre, 

b) havi mentés mentő szerverre (NAS), CD, DVD vagy DAT kazettára. 

(4) Az Informatikai Osztály látja el a hivatali kapu használatának támogatásához 

kapcsolódó informatikai feladatokat (Java, Általános Nyomtatványkitöltő, űrlapok 

telepítése, stb.). Az elérhető frissítések telepítéséről vagy a hivatali kapufelelős vagy a 

hivatali kapu kapcsolattartó gondoskodik. 

(5) Az Informatikai Osztály szükség esetén gondoskodik a szervezeti egységek 

elektronikus űrlapjainak elkészítéséről, a hozzá tartozó publikus és titkos kulcsok 

generálásáról, valamint a kulcsok e-tárhelyen, az elektronikus űrlapok és a 

kapcsolódó fájlok honlapon való publikálásáról. 

(6) A hivatali kapu kapcsolattartó (informatikus) feladata a hivatali kapus registráció, 

jogosultságok kezelése, a hivatali kapu felelősök értesítése az üzemszünetekről, 

technikai változásokról. 

 

35. Kezelői titoktartási nyilatkozat 

35.  § 

 

Ha a Hivatal vagy a központi szervek üzemeltetési megállapodásai előírják, akkor az 

alkalmazások használóinak (felhasználóknak) titoktartási nyilatkozatot kell tenniük, hogy 

jogosultságot kapjanak az alkalmazásokhoz. 

 

36. Informatikai biztonsági oktatás és képzés 

36.  § 

 

(1) A Hivatal rendszereit csak olyan személyek használhatják, akik megfelelő informatikai 

ismeretekkel rendelkeznek. Az új belépő állami tisztviselőt az érintett szervezeti 

egység vezetője utasítja a szükséges informatikai ismeretek megismerésére. Ezt 

követően a kijelölt informatikus tájékoztatja a felhasználót az informatikai rendszer 

használatához szükséges alapvető ismeretekről és eljárásokról, a rá vonatkozó 

informatikai szabályzatok elérhetőségéről, és felkéri annak megismerésére és 

betartására. A szükséges informatikai ismeretek és az informatikai szabályzatok 

megismerésének tényét a dolgozó aláírásával igazolja (NY16-os függelék). 

(2) Az Informatikai Osztály köteles legalább évente egyszer informatikai oktatást 

szervezni az IBSZ szabályaiból azon dolgozók részére, akiknek 

a) az Informatikai Osztály ellenőrzések során részére róható szabálysértés merült fel, 

b) az IBSZ be nem tartásával kapcsolatos fegyelemsértést követtek el. 
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(3) A belső informatikai biztonsági oktatások és továbbképzések tematikájának 

kidolgozásáért, a szükséges tájékoztató anyagok biztosításáért az informatikai 

biztonsági megbízott felelős. Az oktatások kötelező tartalma: 

a) általános informatikai biztonsági ismeretek (jelszóválasztás és jelszógondozás, e-

mail, Internet biztonságos és etikus használata, hang-, kép- és szöveg-átviteli 

kommunikációs eszközök biztonságos használata, informatikai szabályzatok 

ismerete, stb.), 

b) rosszindulatú kód elleni védelem,  

c) a biztonsági események jelentése, kezelése. 

(4) Az informatikai biztonság fenntartása érdekében az oktatáson, továbbképzésen való 

részvétel az informatikai rendszerek felhasználói számára kötelező. A megjelenést a 

résztvevők aláírásukkal igazolják. A külső feleket tájékoztatni kell az együttműködés 

kezdetekor a követendő informatikai biztonsági szabályokról, követelményekről, ennek 

végrehajtásáért az informatikai biztonsági megbízott a felelős. 

(5) Minden felhasználó köteles a vonatkozó informatikai-szakmai szabályzatokat 

megismerni és betartani, köteles ezek betartása során az informatikai rendszer 

használatát irányító személyekkel együttműködni. 

 

37. Informatikai biztonság értékelése 

37.  § 

 

(1) Az új belépő dolgozó belépését követő két héten belül köteles az Informatikai Osztály 

által szervezett IT oktatáson részt venni. 

(2) Az informatikai biztonsági megbízott évente egyszer köteles beszámolni az 

Informatikai Osztály vezetőjének az új felhasználók oktatásáról. 

(3) Az informatikai biztonsági megbízott évente egyszer köteles beszámolni az 

Informatikai Osztály vezetőjének az IBSZ szabályait figyelembe véve az informatikai 

folyamatok felhasználókat érintő ellenőrzéséről. 

 

V. Fejezet 

Az informatikai biztonsági incidensek kezelése 

38. IT biztonsági incidensek jelentési kötelezettsége 

38.  § 

 

(1) Az incidenskezelés elsődleges célja az elektronikus információs rendszerben 

bekövetkezett incidens dokumentálása, következményeinek felszámolása, a 

bekövetkezés okainak és felelőseinek megállapítása, és a hasonló incidensek 

jövőbeni előfordulásának megakadályozása érdekében végzett tervszerű 

tevékenység. 
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(2) Az informatikai rendszereket érintő (vagy vele összefüggésbe hozható) bármilyen 

bekövetkezett, vagy előre látható biztonsági eseményt (betörés, lopás, tűz, víz, 

villámcsapás, balesetveszélyes eszköz, eszköz elvesztése vagy eltűnése, stb.) az 

Informatikai Osztály felé az eseményt észlelőnek azonnal jelezni kell. 

(3) Vészhelyzet vagy rendkívüli helyzet esetén (pl.: betörés, tűz, villámcsapás, stb.) az 

informatikai központokba, valamint IT eszközöket és adathordozó eszközöket tároló 

helyiségekbe az őrzésvédelmet ellátó szervezetnél (porta, rendészet) zárt és 

lepecsételt borítékban vagy dobozban elhelyezet biztonsági kulccsal, biztonsági 

kóddal lehet bejutni, utólagos jelentési kötelezettség mellett. 

(4) A felhasználó köteles jelezni az Informatikai Osztálynak bármely, az informatikai 

biztonságot érintő gyanús eseményt (pl.: előző nap lekapcsolt, de reggel bekapcsolva 

talált gépet), vagy ezzel kapcsolatos gyanúját.  

(5) A felhasználó köteles incidensként jelenteni minden olyan eseményt, amely nem 

kívánt vagy nem várt egyedi esemény vagy eseménysorozat eredménye, és az 

elektronikus információs rendszerben kedvezőtlen változást vagy egy előzőleg 

ismeretlen helyzetet idéz elő, és amelynek hatására az elektronikus információs 

rendszer által hordozott információ bizalmassága, sértetlensége, hitelessége, 

funkcionalitása vagy rendelkezésre állása elvész, illetve megsérül. 

 

39. IT biztonsági incidensek jelentésének módja 

39.  § 

 

(1) Az informatikai rendszereket érintő (vagy vele összefüggésbe hozható) biztonsági 

eseményeket az alábbi módon kell bejelenteni az Informatikai Osztály felé: 

a) Felhasználói hiba észlelés: 

aa)  haladéktalanul értesíteni kell telefonon vagy személyesen az Informatikai 

Osztály munkatársát, 

ab) az eseményt, bekövetkezte után, lehetőleg azonnal, vagy rövid időn belül, 

írásban (e-mail, levél), vagy ha lehetőség van rá, az intranet HelpDesk 

rendszerében is jelezni kell, 

ac) központi üzemeltetésű szakmai alkalmazással kapcsolatos probléma esetén a 

Hivatal szervezeti egységének ügyintézője a hibát közvetlenül az üzemeltető 

szakmai HelpDesk-je felé is bejelentheti.  

b) Biztonsági esemény esetén: 

ba) Haladéktalanul telefonon értesíteni kell az Informatikai Osztály vezetőjét, aki az 

esemény jellegétől függően intézkedik, indokolt esetben tájékoztatja a 

Kormánymegbízottat. 
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bb) Az eseményt követően az eseményről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az 

Informatikai Osztály részére írásban elküldeni (e-mail, levél).  A jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell az esemény részleteit, valamint az informatikai központban 

tartózkodók nevét, a tartózkodás időtartamát és okát. 

bc) A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. 

határozat szerinti rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségre 

a Hivatal kormánymegbízottjának a hivatal ügyeleti rendszeréről szóló 

utasításának rendelkezései vonatkoznak. 

 

40. IT biztonsági hiányosságok jelentési kötelezettsége 

40.  § 

 

Az informatikai rendszer bármely felhasználói pontján jelentkező, a hálózattal, eszközzel, 

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 a kijelölt informatikus felé.  

 

41. Incidensek nyilvántartása és kivizsgálása 

41.  § 

(1) Az informatikai incidenseket az Informatikai Osztály munkatársai, valamint a 

felhasználók az intranet HelpDesk rendszerében rögzítik vagy rögzíttetik, és az 

incidenseket ott tartják nyilván. Az incidensek analizálása, és megoldása az 

Informatikai Osztály vezetője irányításával történik. Amennyiben a bejelentett incidens 

információbiztonságot is érintő esemény, vagy az incidens súlyossága indokolja, 

akkor az informatikai biztonsági megbízottat is értesíteni kell. 

(2) Az Informatikai Osztály kijelölt szakembere vagy az informatikai biztonsági megbízott 

a rendelkezésre álló nyilvántartásokat (HelpDesk alkalmazás digitális adatait, 

papíralapú eseménynaplókat, belépési naplókat) negyedévente elemzi, és a 

tanulságokat felhasználja:   

a) beszerzések tervezésénél, 

b) selejtezések tervezésénél, 

c) biztonsági konzekvenciák levonásakor, 

d) beszámoló készítésekor, 

e) az IBSZ felülvizsgálatakor. 
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42. Visszajelzés a biztonsági incidensekről 

42.  § 

 

A kijelölt informatikus a hiba elhárítása érdekében intézkedik, vagy a probléma elhárítását 

elvégzi, a hiba megszüntetéséről és a további teendőkről a felhasználót folyamatosan 

tájékoztatja. Helyettesítő eszköz biztosításával gondoskodik a felhasználó munkavégzési 

lehetőségéről.  

 

43. Eljárás a biztonsági előírások megsértőivel szemben 

43.  § 

 

(1) Az informatikai rendszer rendellenes működése vagy a biztonságot veszélyeztető 

esemény elhárítása érdekében az informatikai eszközök használatát, a hálózat 

működését, az internet és levelezés használatát az Informatikai Osztály részben vagy 

egészében korlátozhatja vagy leállíthatja a szervezeti egység vezetőjével történt 

tájékoztatást vagy egyeztetést követően. 

(2) A Hivatal szankciókat alkalmazhat az internethasználat és elektronikus levelezés 

szabályainak megszegése esetén, ha a felhasználó az internetezés során a 

figyelmeztetését követően is szándékosan és rendszeresen: 

a) megszegi az internethasználat szabályait, 

b) olyan magatartás tanúsít, melyek által súlyosan vét a munkahelyi etikai szabályok 

ellen, 

c) tiltott tartalmú kategóriába sorolt oldalakat látogat (kivéve egyedi írásos 

engedéllyel), vagy 

d) tiltott tevékenységet folytat.  

(3) Az IBSZ szándékos, vagy az ismeret hiányából eredő megszegőjével szemben az 

Informatikai Osztály az érintett felhasználó felettese felé figyelmeztető felszólítást 

vagy fegyelmi eljárást kezdeményezhet.  

 

VI. Fejezet 

A fizikai és környezeti infrastruktúra biztonsága 

44. Védett biztonságos területek 

44.  § 

 

[Fizikai biztonsági elkülönítés] 

(1) Az informatikai infrastruktúra elemeinek és a helyiségeknek a kockázatokkal és a 

tágabb értelemben vett értékükkel arányos fizikai védelmet kell biztosítani. 
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(2) Az informatikai rendszer kritikussága és a benne kezelt adatok besorolásának 

kockázata alapján a helyiségeket a NY17-es függelék táblázatának segítségével 

biztonsági zónák szerint kell besorolni. A biztonsági követelményeknek megfelelően 

úgy kell a helyiségeket kialakítani, hogy a rendszerek és adatok megfelelő fizikai és 

környezeti védelmét garantálni tudják. A kialakított információbiztonsági zónákban 

történő munkavégzésre – a zónát veszélyeztető fenyegetettségek függvényében – 

más-más informatikai biztonsági követelmények vonatkoznak.  

 

[Kiemelten védendő területek] 

(3) Informatikai központoknak minősülnek azon helyiségek, melyek működő szerverek és 

hálózati elosztó elemek (router, switch) elhelyezésére és működtetésére szolgálnak, 

kivételt képeznek azon egyéb helyiségek, melyekben zárt, kulccsal biztosított rack 

szekrény található. 

(4) Az informatikai biztonsági zónákba való belépési jogosultságot személyre szólóan, az 

adott személy feladata alapján kell meghatározni. Állandó vagy egyedi belépési 

jogosultságot az informatikai központba az Informatikai Osztály vezetője adhat. 

 

[Munkavégzés szabályai az informatikai központokban] 

(5) A belépési jogosultsággal nem rendelkezők az informatikai központban csak az arra 

jogosultak felügyelete mellett tartozódhatnak.  

(6) Az informatikai központokba belépési jogosultsággal nem rendelkező személyek 

esetén, ha belépés munkavégzés, szemle, felmérés, ellenőrzés céljából történik, az 

eseményt a belépési naplóban (NY13-as függelék) rögzíteni kell. 

(7) Abban az esetben, ha az informatikai központba (pl.: szerverszoba) valamilyen okból 

(szemle, ellenőrzés, szerelés, stb.) belépési jogosultsággal nem rendelkező 

személynek be kell jutni, arról előzetes egyeztetés mellett a kijelölt informatikus 

gondoskodik. 

(8) A szerverszobában nem engedélyezett: 

a) állandó jelleggel munkát végezni, 

b) az eszközök közelében ételt, italt fogyasztani, 

c) tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot tárolni. 

(9) Törekedni kell arra, hogy az informatikai központban a helyiség funkciójától eltérő 

anyagot vagy eszközt ne tároljanak. 

(10) Az informatikai központ helyiségeiben elhelyezett szerver- és nem szerverként 

működő számítógépeket, hálózati eszközöket, az informatikai központokban használt 

klímaberendezéseket és biztonsági berendezéseket az év minden napján, a nap 24 

órájában folyamatosan kell üzemeltetni. 

(11) Az informatikai központok számítógépeire telepített szoftverek karbantartását kijelölt 

informatikusok végzik. 
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(12) Az Informatikai Osztályt értesíteni kell az informatikai központok területén érzékelt, 

különös jelentőséggel bíró egyéb események bekövetkezéséről (pl.: betörési kísérlet).  

 

[Kontrollok] 

(13) A szerverek üzemeltetéséről az Informatikai Osztály eseménynaplót vezet (NY12-es 

függelék) papír alapon vagy digitális formában. 

(14) Az informatikai központok belépési naplóinak kötelező vezetése az ellenőrzött 

körülmények kikényszerítésének eszköze. 

 

[Ellenőrzés] 

(15) Az informatikai központok üzemeltetési feltételeit és az ott készült naplókat az 

informatikai biztonsági megbízott legalább évente egyszer szúrópróbaszerű ellenőrzés 

során megvizsgálja, és jelentést készít a tapasztalatairól az Informatikai Osztály 

vezetőjének. 

 

45. Eszközbiztonság 

45.  § 

 

[Eszközök] 

(1) Valamennyi információ és az információfeldolgozással összefüggő vagyontárgy a 

Hivatal tulajdona, ezen vagyontárgyakat a felhasználók csak használatra kapják meg.  

(2) A Hivatal informatikai rendszerei kizárólag a Hivatal jogszabályokban előírt 

feladatainak elvégzésére szolgálnak, a felhasználók azokat kizárólag hivatali 

feladataikkal összefüggésben jogosultak használni. 

(3) A munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnésekor a felhasználónak a Hivatal 

valamennyi használatra átvett informatikai vagyontárgyát vissza kell szolgáltatnia. 

(4) Az informatikai eszközök nyilvántartásáért az Informatikai Osztály tartozik 

felelősséggel. A kijelölt informatikus az eszközöket az informatikai 

eszköznyilvántartásban tartja nyilván, és a változásokat lehetőség szerint azonnal, de 

legkésőbb hat napon belül aktualizálja.  

 

[Eszközök életciklusa] 

(5) Az informatikai eszközök üzembe helyezésére és selejtezésére, csak az Informatikai 

Osztály kijelölt informatikusa jogosult, a Hivatal leltározási és selejtezési szabályzatai 

előírásait betartva. 

(6) Az eszközök használata és tárolása során biztosítani kell annak fizikai védelmét.  

(7) Az eszköz teljes életciklusa alatt kötelező annak nyilvántartása, és mozgatásának 

dokumentálása (üzembe helyezési dokumentum, átadás-átvétel nyomtatvány, 

selejtezési bizonylat).  
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[Eszközök elhelyezése és védelme] 

(8) Az informatikai berendezéseket, eszközöket fizikai valójukban is védeni kell a 

biztonságot fenyegető veszélyektől és a káros környezeti hatásoktól. 

(9) A környezeti veszélyek és kockázatok mérséklése érdekében: 

a) a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy lehetőleg megakadályozza az 

illetéktelen hozzáférést, 

b) a különleges védelmet igénylő, fokozott és kiemelt biztonsági osztályba tartozó 

eszközöket elkülönítetten kell elhelyezni és használni, 

c) a környezeti hatások és a lehetséges veszélyforrások folyamatos vizsgálatával és 

elemzésével kell törekedni a szükséges működési feltételek biztosítására. 

d) az informatikai eszközök rendeltetésszerű használatáért a számviteli leltárban az 

eszköz használójaként kijelölt hivatali alkalmazott a felelős, vagy az a személy, aki 

vezetői utasításra és engedélyével azt használta. Közös használatú eszköz esetén 

az eszközök rendeltetésszerű használatáért, az a személy a felelős, akit a vezető 

adott esetben kijelöl eszközök felügyeletére. 

(10) A munkája során számítógépet használó felhasználó köteles az általa működtetett 

számítógépet és az ahhoz csatlakoztatott eszközöket: 

a) a rendeltetésnek megfelelően használni, 

b) munkavégzés céljából, szakszerűen, a Hivatal érdekeit szem előtt tartva az IBSZ-

ben meghatározott módon használni, 

c) kikapcsolni, ha előre láthatóan hosszabb (2 órát meghaladó) ideig nem használja 

(pl. értekezlet, megbeszélés, tárgyalás, ebédidő), 

d) a munka befejeztével valamennyi eszközt kikapcsolni (kivéve akkor, ha ezzel 

ellentétes állandó vagy egyedi írásos utasítást, tájékoztatást kap).  

(11) Az informatikai eszközök használata során nem engedélyezett:  

a) az eszközt illetéktelen személynek átengedni, 

b) az eszköz közelében folyadékot, éghető anyagot, felette, alatta vagy rajta az 

eszköz rendeltetésétől eltérő anyagot, tárgyat elhelyezni és tárolni, 

c) azt a telepítési helyéről elmozdítani és elvinni, a kijelölt informatikus engedélye és 

közreműködése nélkül (kivételt képeznek a mobil eszközök). 

(12) Az informatikai eszközöknek a munkafeladattól eltérő célra történő használatához a 

szervezeti egység vezetőjének engedélye és az informatikai főosztályvezető 

hozzájárulása szükséges. 

(13) Az informatikai eszközökhöz bármilyen külső eszközt, kábelt csatlakoztatni csak a 

kijelölt informatikus engedélyével vagy közreműködésével lehet. Az informatikus által 

már csatlakoztatott és beüzemelt eszköz további használata visszavonásig 

engedélyezett (pl.: pendrive, fényképezőgép). 

(14) Címkét, jelölést, feliratot csak a kijelölt informatikus helyezhet az informatikai 

eszközökre, távolíthat el onnét. Az eszközök burkolatát megbontatni nem 
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engedélyezett. Alkatrészt csak a kijelölt informatikus helyezhet be az eszközbe, 

szerelhet ki az eszközből. 

(15) Az ügyfélszolgálatot bonyolító helyiségekben az informatikai eszközöket (pl.: monitor, 

billentyűzet, nyomtató) lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen ne lásson rá, 

megelőzve ezzel a jelszavak és bizalmas információk kiszivárgását. 

 

[Tápellátás] 

(16) Az informatikai eszközök a vonatkozó szabványnak megfelelően kizárólag 

védőföldeléssel ellátott 230 V feszültségű elektromos hálózati dugaszoló aljzatba 

csatlakoztathatók. 

(17) Az Informatikai Osztálynak törekedni kell arra, hogy a szervezeti szintű alkalmazások 

működését befolyásoló informatikai és távközlési eszközök (pl.: szerverek, rack 

szekrény, stb.) szünetmentes tápegységekkel legyenek ellátva.  

 

[Kábelezés biztonsága] 

(18) A Hivatal területén az informatikai rendszert, áramellátó hálózatot, telefonhálózatot 

érintő bármilyen beavatkozást, építést, karbantartást, átalakítást csak az Informatikai 

Osztály tájékoztatása után, annak jóváhagyásával és felügyeletével lehet végezni. 

(19) A kábeleket a kábelrendező és a csatlakozó aljzatok között rögzített csatornában kell 

vezetni, a lengőkábelek nem keresztezhetnek közlekedési utat. A hálózat valamennyi 

elemét olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a jogosulatlan fizikai hozzáférés 

megakadályozott. 

 

[Eszközök karbantartása] 

(20) Az informatikai eszközök rendelkezésre állásának biztosítása érdekében az 

Informatikai Osztály kijelölt informatikusai szükség szerint, tervezetten és a 

felhasználókkal egyeztetett módon karbantartást végeznek. 

(21) Az informatikai eszközök és berendezések folyamatos használata és rendelkezésre 

állásának biztosítása érdekében: 

a) a specifikációban javasolt időközönként el kell végezni a berendezések 

karbantartását, 

b) a berendezések kezelését, javítását csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

személyek végezhetik, 

c) az informatikai eszközök külső helyszínen történő javítása, karbantartása esetén 

gondoskodni kell az eszközön tárolt adatok végleges (visszaállíthatatlan) törléséről, 

vagy az adathordozó eltávolításáról. 

 

[Eszközök használata a Hivatal területén kívül] 

(22) A Hivatal tulajdonát képező mobil informatikai eszközöket (pl.: laptop, táblagép) a 

Hivatal területén kívül csak az érintett szervezeti egység vezetőjének írásos 
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engedélyével rendelkező személyek használhatják, az Informatikai Osztály 

hozzájárulásával, a nyilvántartási előírások betartása mellett. 

(23) A mobil informatikai eszköz az arra felhatalmazott személy részére történő átadásakor 

az Informatikai Osztály kijelölt informatikusa tárolási nyilatkozatot (NY01-es függelék) 

készít, mely tartalmazza az eszköz műszaki adatait, az átadás-átvétel adatait és az 

eszközön telepített szoftverek adatait. 

(24) Az Informatikai Osztály kijelölt informatikusa köteles az eszköz átadása során 

felvilágosítani a dolgozót a mobil informatikai eszközök használatának veszélyeiről, 

kockázatairól, amit a dolgozó a tárolási nyilatkozaton (NY01-es függelék) aláírásával 

igazol, és az eszközért felelősséget vállal. 

(25) Nem tikosított, nyílt hálózati kapcsolatok (Wi-Fi, Bluetooth, stb.) használata biztonsági 

szempontok miatt nem engedélyezett. Az eszközön a vezeték nélküli kapcsolatot 

alapértelmezésben kikapcsolt állapotban kell tartani.  

(26) A felhasználó köteles a mobil informatikai eszközt lehetőleg hetente (de hosszabb 

távollét esetén lehetőleg havonta) a Hivatal hálózatához csatlakoztatni abból a célból, 

hogy a biztonsági és vírusvédelmi frissítések települhessenek, megőrizve ezzel a 

biztonság integritását. 

(27) A felhasználó a szervezeti egység vezetője engedélyével (NY02-es adatlap) 

igényelheti, hogy a hivatali SIM kártyát tartalmazó mobil infokommunikációs eszközét, 

okostelefonját az internetes szolgáltatások elérése céljából vezeték nélküli hálózathoz 

csatlakoztathassa az alábbi feltételek betartásával: 

a) az eszköznek rendelkeznie kell frissített, az Informatikai Osztály által jóváhagyott 

vírusvédelemmel, 

b) az eszköz kizárólag legalább WPA2-PSK kódolással csatlakoztatható vezeték 

nélküli hálózathoz,  

c) nem megfelelő szinten tikosított, nyílt hálózati kapcsolatok használata nem 

engedélyezett, 

d) a hivatali vezeték nélküli hálózatra való csatlakozás esetén az eszköz hálózathoz 

történő csatlakoztatási beállításait és első csatlakoztatását az Informatikai Osztály 

munkatársa végzi, 

e) az eszközt időszakonkénti, minimum évenkénti ellenőrzés céljából a felhasználó 

bemutatja az Informatikai Osztály megbízott munkatársának (beállítások és 

vírusvédelem ellenőrzése céljából). 

(28) A mobil eszközöket használó személyeknek: 

a) nem engedélyezett az eszközt gépjárműben, idegen helyen felügyelet nélkül 

hagyni, 

b) a repülés vagy vonatút alatt a személyi számítógépet kézipoggyászként kell 

szállítani, 
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c) a Hivatal 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, 

d) nem engedélyezett az eszköz engedély nélküli átruházása vagy adatainak közlése, 

e) nem engedélyezett megfelelő védelem nélkül idegen hálózathoz csatlakoztatni az 

eszközt, 

f) nem engedélyezett a gépet bármilyen indokolatlan veszélynek kitenni vagy nem 

rendeltetésszerűen használni. 

(29) Mobil adathordozót a felhasználók számára az adott szervezeti egység vezetője a 

„Mobil adathordozó engedélyezése” adatlapon kérhet (NY06-os függelék) az 

Informatikai Osztálytól. Ezen az adatlapon kérheti a külső adathordozó egységek 

(USB, HDD) hozzáférésének egyedi engedélyezését is. Az engedélyezést és az 

eszköz átadását követően az adatlapot az Adathordozó nyilvántartáshoz (NY07-es 

függelék) kell csatolni. 

(30) 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. 

(31) 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. 

(32) A Hivatal informatikai rendszerébe kapcsolt munkaállomásokon csak olyan 

adathordozót lehet használni, arról adatokat beolvasni, melyen előtte a rendszeresített 

és telepített víruskereső programmal vírusellenőrzést végeztek. 

(33) 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 az Informatikai 

Osztály felé jelentenie kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

(34) A felhasználók egyes feladatok elvégzése érdekében, a részükre biztosított, 

nyilvántartott és egyedi azonosítóval ellátott, hivatali tulajdonú mobil adathordozóra 

(pendrive, mobil HDD) kimenthetik a feladathoz kapcsolódó állományaikat. 

(35) Távmunka csak abban az estben engedélyezhető, amennyiben a munkavégzés 

szempontjából indokolt és nem veszélyezteti a Hivatal információbiztonságát. 

Távmunkát csak az Informatikai Osztály vezetője engedélyezhet. A hivatali belső 

hálózat távoli elérésének technikai feltételeit az Informatikai Osztály teremti meg, a 

szakmai irányítókkal közösen. Az informatikai hálózathoz csak VPN csatornán 

keresztül lehet, a jelszóházirendnek megfelelő autentikációs szabályok betartása 

mellett. A VPN kapcsolat idejére a számítógépről más, kifelé irányuló kapcsolat nem 
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létesíthető. A VPN kapcsolatot úgy kell beállítani, hogy adat csak az arra külön 

engedéllyel rendelkező felhasználó számára legyen átvihető lokális adathordozóra, 

vagy a Hivatal hálózatába. 

(36) A Hivatal belső hálózatának, információs rendszereinek távoli elérésével rendelkező 

felhasználó felelős azért, hogy munkavégzés során minden előírást és szabályt 

betartson, valamint a Hivatal informatikai rendszerének biztonságát ne 

veszélyeztesse. 

 

[Eszközkivonási biztonsági intézkedések, újrafelhasználás] 

(37) Megsemmisítésre kijelölt eszközöket és kellékanyagokat megsemmisítésig a 

használatban lévő eszközöktől elkülönítetten kell tárolni és kezelni, figyelembe véve: 

a) a veszélyes anyagok tárolására és a megsemmisítésre vonatkozó szabályokat 

(fizikai védelem, szállítás), 

b) a leltározási és selejtezési szabályzat előírásait és 

c) az adatvédelem biztonsági követelményeit (hozzáférés elleni védelem). 

(38) Az olyan hivatali helyiségeket, ahol informatikai eszközökkel történik a munkavégzés, 

vagy informatikai eszközt tárolnak, zárral kell ellátni, és a helyiséget távollét esetén 

vagyonvédelmi és biztonsági okokból zárva kell tartani. 

(39) Az informatikai berendezések végleges használaton kívül helyezése előtt 

gondoskodni kell az összes adat, szoftver visszaállíthatatlan eltávolításáról és 

felülírásáról, vagy a beépített adathordozó eltávolításáról és megfelelő tárolásáról. 

(40) Külső fél által javításra, megsemmisítésre elszállított informatikai eszközből el kell 

távolítani a beépített adathordozót, ha ez nem megoldott a külső fél arra 

felhatalmazott képviselője, a külső fél nevében jogi érvényességű nyilatkozatot köteles 

tenni az adatvédelemi és titoktartási szabályok betartására vonatkozóan. 

 

[Kontrollok] 

(41) Informatikai eszközökkel kapcsolatos eszközmozgatást, csatlakoztatást, 

lecsatlakoztatást, szerelést, eszközátadást, selejtezést és üzembe helyezést csak az 

Informatikai Osztály végezhet. 

(42) Az informatikai eszközökkel kapcsolatos minden telephelyen belüli és kívüli 

mozgatásról dokumentumot kell készíteni:  

a) tárolási nyilatkozat (NY01-es függelék), 

b) mobil adathordozó engedélyezése (NY06-os függelék), 

c) adathordozó nyilvántartás (NY07-es függelék), 

d) átadás-átvételi adatlap (NY14-es függelék), 

e) szállítói kísérőlapok, 

f) munkalapok, 

g) üzembe helyezési dokumentum, 

h) selejtezési dokumentum. 
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[Ellenőrzés] 

(43) Az informatikai eszközök biztonsági beállításait, háttértárolóinak tartalmát a kijelölt 

informatikusnak évente ellenőriznie kell. A felhasználónak az eszköz átadásával az 

ellenőrzés elvégzését segítenie kell. Az informatikusnak az ellenőrzés tényét mobil 

informatikai eszközök esetén a tárolási nyilatkozat második oldalán tett bejegyzéssel 

kell dokumentálnia. Az ellenőrzés során fokozott figyelmet kell fordítani a 

következőkre: 

a) az adott eszközön a biztonsági beállítások, vírusvédelmi és egyéb biztonsági 

rendszerek beállításai megfelelnek-e az előírtaknak, 

b) az állományok lokális tárolására vonatkozó szabályokat a felhasználók betartják-e, 

c) az eszközön fellelhető naplóállományokban nincs-e nyoma rendellenes 

műveleteknek, jogosulatlan használatnak. 

 

46. Általános biztonsági előírások 

46.  § 

 

(1) Az Informatikai Osztály, valamint a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály 

vezetője közös felelősséggel gondoskodik: 

a) a szerverszoba és a benne elhelyezett eszközök fizikai védelmét biztosító eszközök 

és berendezések meglétének és működőképességének rendszeres ellenőrzéséről, 

a tervezett karbantartásáról; 

b) a szerverek működéséhez szükséges megfelelő fizikai környezet biztosításáról; 

c) a megfelelő elektromos hálózat, villám- és túlfeszültség-, valamint érintésvédelmi 

berendezések meglétéről és működésének biztosításáról; 

d) a behatolás elleni védelem és riasztórendszer kialakításáról (pl.: beléptető 

rendszer, elektromos behatolás jelző, mozgásérzékelő, belső térvédelem); 

e) a megfelelő tűzvédelmi rendszerről: 

ea) füstjelző és riasztó rendszer kialakításáról, 

eb) automata tűzoltó rendszer kialakításáról, vagy kézi tűzoltó készülékek 

(elektromos berendezések tűzének oltására alkalmas gázzal oltó készülék) 

elhelyezéséről; 

f) a szerverszobák klímájáról oly módon, hogy az információtechnológiai eszközök 

környezeti hőmérséklete működés közben 15–25 C°, tárolási hőmérséklete 5–40 

C° között maradjon, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 40%-ot. 

(2) Az informatikai objektumok közüzemi ellátását (áramellátás, fűtés, szellőzés, 

vízszolgáltatás, stb.) a vonatkozó szabályzatok és hatósági előírások szerint kell 

biztosítani. 
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(3) A szerverszobában vizesblokk kialakítása nem engedélyezett. A szerverszobát védeni 

kell szennyvíz, esővíz bejutása ellen. A kialakítás során törekedni kell arra, hogy 

felette vizesblokk ne helyezkedjen el. 

(4) Az informatikai központokban (szerverszobákban) végzett építési és karbantartási 

munkákat az Informatikai Osztály, valamint a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 

Osztály egy-egy, a szervezeti egység vezetője által kijelölt munkatársa felügyeli, az 

érintettek előzetes értesítése és az időpontok egyeztetése után. 

(5) Az üzemeltetés és hibaelhárítás során jelentkező alkatrészbeszerzések, javítások és 

a rendszer fejlesztésére irányuló beszerzések szakmai előkészítése az Informatikai 

Osztály feladata. Amennyiben a javítás, fejlesztés kivitelezése építési munkával jár az 

építési munkálatok ellenőrzése a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály 

feladata.  

(6) A teljes körű védelemről már a helyiségek kialakítása során gondoskodni kell. Az 

informatikai központok üzemeltetése során biztosítani kell a mechanikai (építészeti) és 

a technikai (elektronikai) védelmet: 

a) elektromos vagy fizikai (rács) védelmi eszközöket kell alkalmazni a nyílászárókon 

keresztül történő bejutás megakadályozása érdekében, beltéri vagy földszinti, 

könnyen elérhető kültéri nyílászárók esetében egyaránt; 

b) gondoskodni kell arról, hogy a szerverszobába kívülről nyitott nyílászárón vagy 

szellőzőn keresztül idegen anyagot bedobni ne lehessen; 

c) a szerverszobára kívülről (pl. ablakon) lehetőleg ne lehessen rálátni; 

d) az ajtónak kulccsal vagy mágneskártyával, kóddal zárhatónak kell lennie, valamint: 

da) egy kulcsot vagy mágneskártyát, kódot a portán kell elhelyezni lezárt, 

hitelesítéssel ellátott borítékban vagy lepecsételhető kulcs dobozban,  

db) a kulcshoz vagy a mágneskártyához, kódhoz való hozzájutás csak naplózottan 

történhet, az Informatikai Osztály – vészhelyzetet, rendkívüli helyzetet kivéve – 

előzetes értesítésével és tudtával (aláírással, keltezéssel), 

dc) a borítékon meg kell jelölni a felvételére jogosultak nevét és beosztását, 

kulcsdoboz esetén a használható pecsét számát, 

dd) a doboz vagy boríték rendkívüli felnyitásáról telefonon és feljegyzésben 

értesíteni kell az Informatikai Osztály vezetőjét, 

de) a boríték felnyitását, a kód használatát követően a kódot meg kell változtatni. 
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VII. Fejezet 

A hálózat- és rendszerüzemeltetés biztonsága 

47. Az üzemeltetés folyamatai és a felelősségek 

47.  § 

 

[Dokumentált üzemeltetési folyamatok] 

(1) A rendszer napi üzemeltetéséhez tartozik a működés felügyelete, a mentések 

elvégzése, és hiba esetén az eszközök javítása. 

(2) A rendszer üzemeltetését ellátó Informatikai Osztályhoz tartozó informatikusoknak 

ismerniük kell a Hivatal rendszereszközeinek, operációs rendszereinek, 

adatbázisainak működését, az operációs és alkalmazói rendszerek hibaüzeneteit és a 

behatolás detektáló rendszerfigyelmeztető üzeneteit. A szükséges reagálásokat 

tartalmazó leírást tudniuk kell alkalmazni. 

(3) A rendszer felügyelete a felhasználói programok és adatbázisok, a szerverek és 

alapszoftverek, valamint a hálózat működésének folyamatos figyelemmel kísérését 

kívánja meg. A felelős informatikai munkatársaknak rendszeresen el kell végezniük 

azokat az – üzemeltetési dokumentációban részletesen felsorolt – tevékenységeket, 

amelyek alapján meggyőződhetnek arról, hogy a rendszer üzemszerűen működik.  

(4) A rendszer valamennyi hardver és szoftver eleméről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szerverek, munkaállomások pontos és naprakész 

hardver konfigurációját, a működtető szoftverek egyedi beállításait és 

elhelyezkedését, az értük felelős személy nevét.  

(5) Készítendő és naprakészen vezetendő nyilvántartások: 

a) tárolási nyilatkozat (NY01-es függelék), 

b) mobil adathordozó engedélyezése (NY06-os függelék), 

c) szoftvernyilvántartás (NY08-as függelék), 

d) jogosultság nyilvántartás (NY09-es függelék), 

e) szerverek esemény naplója (NY12-es függelék), 

f) eszköz átadás-átvételi adatlap (NY14-es függelék). 

(6) Az üzembiztonság érdekében a szerverek operációs rendszereit (a beállításokkal 

együtt) lehetőség szerint tartalék adathordozón is tárolni kell, amely szükség esetén 

azonnal betölthető. 

(7) Az informatikai rendszerbe illesztett hálózati elemek alapértelmezett (gyári) jelszavait 

a beüzemeléskor meg kell változtatni. 

(8) Az informatikai rendszer hálózati elemeinek használaton kívüli portjait lehetőség 

szerint elérhetetlenné kell tenni. 

 

[Az üzemeltetési folyamat változásainak kezelése] 

(9) Szoftvert a számítógépre csak kijelölt informatikus tölthet le, másolhat és telepíthet, 

valamint a számítógépről csak kijelölt informatikus távolíthat el. 
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(10) A felhasználó a munkaállomás használata során a munkaállomásra telepített 

alkalmazásokat használhatja. Új alkalmazások telepítését vagy a meglévő 

alkalmazásokat illető jogosultság változást a szervezeti egység vezetője engedélyével 

az erre szolgáló és az IBSZ függelékét képező NY02-es adatlapon igényelhet. Az 

Informatikai Osztály jogosult az igény felülvizsgálatára, és ha szükséges, biztonsági 

okból annak elutasítására.  

(11) A felhasználó a számítógépre telepített alkalmazásokat a felhasználói leírás szerinti 

módon, szakszerűen köteles használni. 

(12) A központilag, szolgáltatásként biztosított alkalmazások használata során a 

szolgáltatást biztosító szervezet által kiadott és az Informatikai Osztály által elfogadott 

előírások szerint kell eljárni. 

(13) A szoftvereket és adatokat harmadik fél számára másolni és továbbadni nem 

engedélyezett. Kivételt képez a szoftverekről és adatokról való biztonsági másolatok 

kijelölt informatikus által történő elkészítése, mely a rendelkezésre állás 

folyamatosságát hivatott biztosítani.  

(14) A szoftverek adathordozóit, üzemeltetési és felhasználói dokumentációját, licenc 

dokumentációját az Informatikai Osztály tárolja és tartja nyilván. 

 

[Hibakezelési, hibaelhárítási rendszer] 

(15) Az intranetes portál HelpDesk alkalmazás, hibakezelési rendszer kialakításának célja, 

hogy a felhasználói oldalon jelentkező működési problémákat ügyviteli fennakadások 

elkerülésével, minimalizálásával lehessen kezelni.  

(16) Hiba, hibajavítás dokumentálása: a hibabejelentéseket és a javításuk érdekében 

végzett tevékenységeket naplózni kell a HelpDesk rendszerben. A hibadokumentációt 

a HelpDesk rendszerben úgy kell vezetni, hogy annak alapján pontosan követhető 

legyen a hibaelhárítási folyamat. 

(17) Bejelentés: a bejelentéseket kijelölt informatikusok személyes, telefonos 

megkeresésével, vele párhuzamosan e-mailben vagy az intranet HelpDesk 

rendszerében lehet elvégezni. 

(18) Hibaelhárítás: A kijelölt informatikus feladata, hogy szükség esetén gondoskodjon az 

eszköz javításáról, az eszköz helyettesítéséről, az eszköz szervizbe szállításáról. 

(19) Tájékoztatás: A kijelölt informatikus feladata, hogy folyamatosan tájékoztassa az 

érintett felhasználót az eszköz javítási folyamatáról. 

(20) Súlyos hibák kezelése: olyan esetben, ha a hiba a Hivatal rendszereinek működésére 

komoly kihatással van (pl. üzembiztonságot veszélyeztető helyzet, katasztrófahelyzet 

áll fenn), vagy más jellegű, de rendkívül fontos eset következik be (pl. bűncselekmény 

gyanúja áll fenn) az észlelő köteles haladéktalanul értesíteni az Informatikai Osztály 

munkatársát vagy az Informatikai Osztály vezetőjét. 
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[A fejlesztés és az éles környezet elkülönítése] 

(21) Fejlesztés során az éles környezet mellett külön fejlesztői, külön teszt és külön oktatói 

környezet kialakítása szükséges. A tesztkörnyezetnek tartalmaznia kell mindazon 

elemeket, amelyekben valamely módosításra sor kerül. A tesztkörnyezetnek, a 

tesztelni kívánt elem kivételével, lehetőleg ugyanolyan beállításúnak kell lennie, mint 

az éles környezet.  

(22) A fejlesztői környezetből tesztelés nélkül semmilyen elem sem kerülhet át az éles 

környezetbe. Nem éles környezetben csak olyan próbaadatok használhatók, amelyek 

nem sértik az éles környezetbeli adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat. 

(23) A külső fejlesztő személy hozzáférését az éles környezethez csak rendkívüli esetben 

lehet megengedni, ha ez feltétlenül szükséges az üzemeltetés folyamatosságának 

biztosításához vagy más kiemelten fontos cél eléréséhez. Az ilyen hozzáférést az 

Informatikai Osztály vezetője minden alkalommal külön, írásban engedélyezi. Az 

engedélyben jelölni kell a feladatvégzés célját. A fejlesztő által elvégzett munkákat, a 

munkáját végig figyelemmel kísérő Hivatal kijelölt kapcsolattartója részletesen 

dokumentálja a naplókban. A fejlesztő munkájának megkezdése előtt a rendszerről 

mentést kell készíteni. A fejlesztő munkájának befejezése után az éles rendszerhez 

adott jogosultságát haladéktalanul meg kell vonni. 

 

[Külső erőforrások kezelése] 

(24) A külső üzemeltetői erőforrások (harmadik fél) bevonása esetén pontosan meg kell 

határozni a feladatok és a felelősségek megosztását, a korábban meghatározott 

biztonsági követelmények rögzítése mellett. 

 

[Kontrollok] 

(25) A fejlesztési folyamatok teljes szakasza alatt az Informatikai Osztály kijelölt 

kapcsolattartója felügyeli és ellenőrzi a munkálatokat. Minden kritikus lépésről 

tájékoztatja az Informatikai Osztály vezetőjét. 

 

[Ellenőrzés] 

(26) Az informatikai biztonsági megbízott ellenőrzi a fejlesztési folyamatok alatt eseti 

jelleggel, hogy megfelel-e az ügymenet az IBSZ szabályainak. 

 

48. Végpontvédelem 

48.  § 

 

[Végpontvédelem követelményei] 

(1) A hálózati végpontok és az azokra csatlakoztatott eszközök végpontvédelméről 

minden informatikai eszköz esetében gondoskodni kell. A védelem során gondoskodni 

kell, hogy: 
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a) illetéktelenek ne férjenek szabadon maradt hálózati végpontokhoz, 

b) illetéktelenek ne léphessenek be a számítógépekbe, 

c) ne legyen támadható vezeték nélküli vagy vezetékes kapcsolat a rendszerben. 

(2) A Hivatal területén hálózati végpontot csak ellenőrzött körülmények között lehet 

létesíteni. Az ügyfélforgalom bonyolítására szolgáló helyeken (pl. ügyfélváró, folyosó) 

a használaton kívüli végpontoknak az aktív, és passzív hálózati elemekkel (switch, 

hub, stb.) való kapcsolatát meg kell szüntetni, a strukturált hálózatról le kell választani. 

(3) A Hivatal belső informatikai rendszeréhez való, nyilvános internet felőli hozzáféréshez 

az Informatikai Osztály felé az adott szervezeti egység vezetője által benyújtott írásos 

és indoklással ellátott kérelemmel igényelhető jogosultság. Ez a kapcsolat kizárólag 

biztonságos csatornán keresztül létesíthető. 

(4) Vezeték nélküli kapcsolat a Hivatal területén csak az Informatikai Osztály 

engedélyével létesíthető egyedi tervezés, megvalósítás, nyilvántartás, ellenőrzés 

mellett. 

(5) A vezeték nélküli kapcsolatot legalább WAP2-PSK titkosítással kell létrehozni. 

 

[Végpontvédelem alá eső végponti eszközök] 

(6) Minden olyan asztali vagy hordozható számítógépet, mobiltelefont 

végpontvédelemmel kell ellátni, mely alkalmas: 

a) hálózathoz csatlakozásra, 

b) adatok kimásolására és továbbítására, 

c) USB adathordozó eszköz csatlakozásra, 

d) vezeték nélküli kapcsolatok létesítésére. 

(7) A vírusvédelmi rendszert a Hivatal minden számítógépére telepíteni kell. 

(8) Nem engedélyezett olyan eszközt az informatikai hálózathoz csatlakoztatni, amelyen 

nincs telepítve vírusvédelem. 

(9) A használaton kívül helyezett informatikai berendezés és a Hivatal összes hálózata 

közötti összeköttetést meg kell szüntetni. 

(10) Bármilyen eszközt csak a kijelölt informatikus csatlakoztathat az informatikai 

hálózatra. Bármilyen eszközt (kivéve a mobil eszköz) csak a kijelölt informatikus 

távolíthat el az informatikai hálózatról. Idegen, nem hivatali tulajdonú, nem a Hivatal 

által bérelt, használt eszköz csatlakoztatása nem engedélyezett. 

 

 [Végpontvédelem szabályozása] 

(11) A végpontvédelmi intézkedések nem akadályozhatják az alapvető működési 

feladatokat ezért biztosítani kell a munka során használt engedélyezett (nyilvántartott) 

és a feladat végrehajtásához szükséges eszközök (nyomtató, szkenner, 

fényképezőgép, kamera, stb.) zavartalan működését. 
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(12) Biztosítani kell, hogy rendszeresen minden, víruskereső szoftverrel ellátott szerveren 

és kliensen teljesüljön a víruskereső motor és vírusminta adatbázis automatikus 

frissítése, és a rendszeres víruskeresés. 

 

[Kontrollok] 

(13) Az Informatikai Osztály vezetője által kijelölt informatikus jogosult a vírusvédelmi 

rendszer telepítésére, beállítására, eltávolítására, ellenőrzésére, frissítésére a 

munkaállomásokon és szervereken.  

(14) Az informatikusnak kötelessége gondoskodni a vírusvédelmi rendszer naprakészen 

tartásáról és működtetéséről. 

 

[Ellenőrzés] 

(15) A kijelölt informatikus általános feladatai: 

a) elvégzi a vírusvédelmi szoftverek megfelelő beállítását, a rendszer konfigurálását, 

b) ellenőrzi a vírusvédelmi rendszerek rendszeres frissítését, 

c) listát készít a rendszeresen manuálisan frissítendő számítógépekről (pl. 

mobileszközökről), a nyilvántartás szerinti eszközöket frissíti, és a frissülés 

megtörténtét ellenőrizi a számítógépeken és a vírusvédelmi szoftver program 

nyilvántartásaiban, 

d) megbizonyosodik róla, hogy az informatikai rendszerbe kapcsolt munkaállomáson, 

szerveren, egyéb informatikai eszközön a vírusvédelmi program telepítve van, és a 

vírusdefiníciós adatbázisa naprakész, 

e) tájékoztatja a felhasználókat a vírusvédelmi eszközök működéséről, használatáról, 

f) megvizsgálja a felhasználók jelzése alapján a vírusgyanús eseteket, 

g) elvégzi a vírusfertőzés bekövetkeztekor a szükséges vírusmentesítési lépéseket, 

h) figyelemmel kíséri a vírusvédelem hatékonyságát. 

 

49. Adatmentési és naplózási feladatok 

49.  § 

 

[Adatmentés és telepítő szoftvermentés] 

(1) A mentési és visszaállítási eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy az üzemeltetett 

rendszerek előre nem látható esemény (katasztrófa, hardver, szoftver 

meghibásodása, vagy emberi mulasztás) bekövetkezte után, szükség esetén 

helyreállíthatók legyenek, biztosítva a folyamatos napi működést. Biztosítani kell, hogy 

az üzemidő kiesés, adatsérülés, adatvesztés minimális legyen. 

(2) Az Informatikai Osztálynak az IBSZ függelékét képező mentési rendet (NY18-as 

függelék) kell készítenie, és folyamatosan karban kell tartania. A mentési rendet 

legalább évente egyszer, január hó 31. napjáig felül kell vizsgálnia. A mentési rendet 

mentési egységenként kell készíteni, és táblázatba kell foglalni.  
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(3) A mentés ütemezését mentési egységenként lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a 

mentés a munkafolyamatokat, a munkafolyamatok a mentési eljárást ne 

akadályozzák. 

(4) Biztonsági mentés a napi adatbiztonságot szolgáló, rendszeresen készülő mentésfajta 

(szerveren vagy munkaállomáson). Biztosítja a napi munka során felmerülő kisebb 

meghibásodásokból származó adatvesztések, adatbázis konzisztencia hibák 

megszüntetését a lehető legkisebb időráfordítással. Ezen esetben a mentés: 

a) egy másik szerverre (azonos tűzszakaszban elhelyezett), 

b) az adott szerverbe beépített tartalék HDD-re, vagy 

c) a szerverhez kapcsolt külső HDD-re valósul meg. 

(5) A mentésért felelős informatikusnak rendszeresen ellenőrizni kell az automatikus 

mentések végrehajtását, incidens esetén manuálisan be kell avatkozni a mentési 

folyamatba. A mentések és visszatöltések ellenőrzéséért az Informatikai Osztály 

vezetője a felelős. Az elektronikus rendszerek biztonsági felelőse végzi el a mentések 

és visszatöltések, tesztek dokumentáltságának eseti ellenőrzését. 

(6) A mentésért felelős informatikusnak az elkészített biztonsági mentésekről 

szúrópróbaszerűen, de legalább évente visszaállítási teszteket kell végrehajtani és a 

tesztelés eredményét jegyzőkönyvezni kell (NY19 függelék). Az adatok visszatöltését 

a szervezeti egység vezetője kérheti a HelpDesk rendszeren keresztül és az 

Informatikai Osztály vezetője hagyja jóvá. A visszatöltés tényét dokumentálni kell. 

(7) Tűzvédelmi mentés a napi adatbiztonságot szolgáló rendszeresen készülő 

mentésfajta (szerveren vagy munkaállomáson). Biztosítja a súlyosabb 

meghibásodásokból származó (katasztrófa, hardver, szoftver meghibásodás esetén 

történő) rendszerösszeomlások, adatvesztések, adatbázis konzisztencia hibák 

megszüntetését, a lehető legkisebb időráfordítással. A tűvédelmi mentés történhet egy 

másik szerverre, ha az nem azonos tűzszakaszban található a mentett eszközzel 

(hálózaton keresztül történő mentés). Használata esetén a következőket kell 

biztosítani: 

a) a munkanap kezdetén az előző napi mentés sikerességét ellenőrizni kell, 

b) ha a mentés adathordozóra történik, akkor biztosítani kell: 

ba)  a mentési adathordozók rendszeres váltott cseréjét,  

bb) az adathordozók felhasználhatósága paramétereinek (pl.: hányszor írható) 

figyelembe vételét és 

bc) az adathordozók előírás szerinti tárolását. 

(8) Egyedi mentéssel kell biztosítani: azon munkaállomások és mobil eszközök 

háttértárolóin keletkezett alkalmazások és felhasználói állományok mentését, 

melyekről 

a) nem történik rendszeres napi mentés a hálózatra, 

b) az eszközzel kapcsolatban egyedi mentési igény merül fel, vagy 
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c) azon hálózati közös meghajtók rendkívüli mentését, amire vonatkozó igény a 

tárkapacitás túlterheltsége miatt merült fel. 

(9) A hálózaton tárolt telepítő készletek és programok mentéséről folyamatosan 

gondoskodni kell. 

 

[Naplózás] 

(10) A Hivatal által üzemeltetett rendszerek működése során keletkezett 

naplóinformációkat, naplófájlokat a múltbeli tevékenység visszakereshetősége és a 

rendellenes működés kiszűrése érdekében a mentési rend szerint archiválni kell és az 

archivált állományokat 5 évig meg kell őrizni. Minden olyan adatnak archiválásra kell 

kerülni, amely auditálás, ellenőrzés eszköze lehet (naplófájlok, riportok, stb.). 

Biztosítani kell a naplóinformációk és a naplókezelő eszközök sértetlenségét, a 

jogosulatlan hozzáféréssel, módosítással és törléssel szembeni védelmét. A 

naplózáshoz elsődlegesen az adott informatikai rendszer által nyújtott funkciókat kell 

használni. Amennyiben az informatikai rendszer önmagában nem biztosítja a 

megfelelő naplózást, úgy a teljes rendszer mentéséről kell gondoskodni. A 

naplóinformációk automatikus keletkezése után a sértetlenség biztosítása érdekében 

a naplófileokat a mentési rendnek megfelelően archiválni kell. A naplózást lehetőleg 

úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus informatikai rendszer a naplóbejegyzésekben 

gyűjtsön be elegendő információt ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen 

események történtek, miből származtak ezek az események és mi volt ezen 

események kimenetele. (A rendszerbe történő be- és kilépés, sikertelen belépés, 

jogosultsági rendszert érintő változtatások, beállítások módosítása, konfigurálás, stb.) 

A naplóállományok előállításának biztonsága érdekében a naplózási folyamatot 

illetéktelen személynek ne legyen lehetősége kikapcsolni, a naplóállományokat ne 

lehessen módosítani, törölni. A naplóinformációkat az Informatikai Osztály 

informatikusai monitorozzák, elemzik, kiértékelik és az elvárt működéstől való eltérés, 

rendellenes működés észlelésekor beavatkoznak. 

(11) Tűzvédelmi mentésről rendszeres mentési naplót kell vezetni a mentési feladatban 

résztvevő informatikusnak (NY03-as függelék). 

(12) Egyedi mentésnél a mentés elvégzéséről mentési és archiválási adatlapot (NY05-ös 

függelék) kell készíteni, és a mentési és archiválási nyilvántartáshoz kell csatolni 

(NY04-es függelék). A mentett állomány törlését, ha szükséges csak ez után lehet 

elvégezni.  

 

[Naplók kezelésének szabályai] 

(13) Tűzvédelmi mentésről rendszeresen, a napi mentés és kazetta csere után azonnal 

bejegyzést kell tenni a naplóba (NY03-as függelék). 
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(14) Egyedi mentésnél a mentés elvégzésével és az adathordozó elhelyezésével egy 

időben kell kitölteni az adatlapot (NY05-ös függelék), és ezt követően az adatlapot a 

mentési és archiválási nyilvántartáshoz felvezetni (NY04-es függelék).  

(15) Az adatlapokat és a nyilvántartást a mentés helyétől és az adathordozók tárolási 

helyétől különböző helyen kell elhelyezni.  

 

[Kontrollok] 

(16) Az adatlapok tartalmi változásakor (mentés, selejtezés) a mentett állomány szakmai 

felelősét tájékoztatni kell, és ennek tényét rögzíteni az adatlapon (aláírással igazolni a 

tudomásul vételt).  

 

[Ellenőrzés] 

(17) A mentéssel kapcsolatos adatlapokat és nyilvántartást az informatikai biztonsági 

megbízott legalább évente egyszer szúrópróbaszerűen ellenőrzi és az Informatikai 

Osztály vezetőjét tájékoztatja az ellenőrzés eredményéről. 

 

50. Hálózatmenedzsment 

50.  § 

 

(1) A hálózat felügyeletét az Informatikai Osztály informatikusai látják el, együttműködve a 

NISZ munkatársaival. A határvédelmet a NISZ biztosítja. 

(2) A hálózatfelügyelettel kapcsolatos események a HelpDesk rendszerben kerülnek 

dokumentálásra. 

(3) A hálózat feletti kontrollt az Informatikai Osztály vezetője, és a NISZ munkatársai 

közösen gyakorolják. 

(4) A hálózat feletti ellenőrzést az Informatikai Osztály vezetője, és a NISZ munkatársai 

közösen gyakorolják. 
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51. Adathordozók kezelése és biztonsága 

51.  § 

 

[Adathordozó észközök kezelése és tárolása] 

(1) A mobil adathordozó eszközök (pl. pendrive, külső HDD) kiadása, állapotváltozása, 

visszavétele során az Informatikai Osztály kijelölt informatikusának az igénylő által 

benyújtott, kitöltött és engedélyezett „Mobil adathordozó eszköz engedélyezése 

adatlapot” (NY06-os függelék) az „Adathordozó nyilvántartáshoz” (NY07-es függelék) 

kell felvezetni és csatolni. Az eszközön szerepelnie kell az adathordozó egyedi 

azonosítójának (pl.: VEMKH01HD0001). Kiemelt figyelmet kell fordítani az 

eltávolítható adathordozók vírusmentességének biztosítására, és biztosítani kell, hogy 

az eltávolítható adathordozókon tárolt adatok ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. 

(2) Az adathordozói azonosító képzése: 

a) 1-5 pozíció: Hivatal, 

b) 6-7 pozíció: szervezet kódja (SZMSZ szerint), 

c) 8-9. pozíció: adathordozó típusa (NY10-es függelék), 

d) 10-13 pozíció: sorszám. 

(3) A mentés elkészítéséhez használt adathordozó típusok kiválasztásánál az alábbiakat 

kell figyelembe venni: 

a) a mentendő adatmennyiségnek megfelelő tárolókapacitás, 

b) a megfelelő adatmegőrzési idő (legalább 5 év, különleges beavatkozás, speciális 

eljárások alkalmazása nélkül), 

c) megfelelő ellenállás a környezeti viszonyoknak (hőmérséklet, páratartalom, fény, 

stb.), 

d) adat visszaállítás esetére szükséges eljárások és eszközök rendelkezésre állása. 

 

[Mentések tárolása] 

(4) A Hivatal elektronikus szoftvereinek telepítő készletei és adatainak mentésére és 

archiválására használt adathordozói, a mentés dokumentuma, a helyreállítást 

biztosító leírások: 

a) biztonságos módon, a mentés helyétől (telepítés helyétől) különböző helyen, vagy 

b) a mentés helyétől (telepítés helyétől) különböző tűzszakaszban elhelyezkedő 

helyiségben tárolandók és az elhelyezésükre: 

ba) megfelelő mechanikai védelemmel (pl. ablakráccsal, biztonsági zárral) ellátott, 

bb) elektronikus védelemmel (riasztórendszerbe integrált, füst- vagy hőérzékelővel) 

ellátott, 

bc) lehetőleg regisztrált kulcsfelvétellel hozzáférhető, 

bd) közművezetékektől mentes helyiséget kell kijelölni. 

 

[Dokumentálás] 
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(5) A mobil adathordozó eszközöket az engedélyezési adatlapokon (NY06-os függelék) 

és a kapcsolódó nyilvántartásban (NY07-es függelék) kell nyilvántartani. 

(6) Az informatikai rendszerek offline adatszolgáltatásához (hagyományos postai, futár 

általi szállítás) használatba vett adathordozókat adathordozó nyilvántartásba (NY07-

es függelék) kell venni. 

(7) Az operációs rendszerek, programok, eszközkezelők telepítő állományait tartalmazó 

adathordozóiról szoftvernyilvántartást kell vezetni (NY08-as függelék), mely történhet 

digitális formában is, az informatikai nyilvántartás keretében.   

 

[Kontrollok] 

(8) A mentések, archívumok tárolási ideje alatt az adatok integritásának megőrzése az 

Informatikai Osztály feladata. 

 

[Ellenőrzés] 

(9) Az Informatikai Osztály feladata az adattárolók műszaki állapotának, tárolásának, 

ellenőrzése. 

 

[Adathordozók selejtezésének biztonsági szabályai] 

(10) Az Informatikai Osztálynak, az adathordozó típusától, valamint a rögzítés módjától 

függően eltérő időközönként, de évente legalább egyszer ellenőrizni kell az 

adathordozó használhatóságának mértékét. Az adathordozók természetes fizikai 

romlása és elhasználódása következtében előálló biztonságcsökkenés miatt a 

működtetendő programokról és hasznos adatokat tartalmazó adathordozókról, ha az 

adathordozó megközelíti (élettartam -10%) a gyártó által javasolt felhasználási 

időtartamot, és az adathordozót nem lehet selejtezni, akkor másolatot kell készíteni 

róla. 

(11) Ha az adathordozó selejtezhető, a selejtezéshez az érintett szakterület képviselőjének 

hozzájárulása szükséges, melyet az adathordozóhoz kapcsolódó mentési és 

archiválási adatlapon (NY05-ös függelék) aláírásával hitelesít. A selejtezés tényét a 

mentési és archiválási nyilvántartásában is be kell jegyezni. Az archiválásra kerülő 

adatok körét és rendszerét a mentési rend határozza meg. 

(12) Adathordozó selejtezésére fizikai elhasználódás, elromlás, továbbá floppy, CD és 

DVD esetén az adathordozók élettartamának végén, felhasználásának befejezése 

esetén kerülhet sor. A selejtezés során mindenképpen el kell végezni az adathordozó 

végleges megsemmisítését. A használhatatlanná vált adathordozókat célhardverrel 

(pl.: roncsolásos eljárást alkalmazó eszközzel) végérvényesen használhatatlanná, így 

a rajta tárolt adatokat visszaállíthatatlanná kell tenni. A selejtezés a következő 

előírások betartása mellett végezhető: 

a) adathordozó csak akkor selejtezhető, ha előzőleg a tárolt adatok mentésre kerültek, 
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b) a selejtezést végrehajtó kijelölt informatikusnak a vonatkozó szakmai ismeretek 

birtokában kell lennie, 

c) tilos olyan eszközöket, rendszereket selejtezni, amelyek hiánya információ-vesztést 

okoz, 

d) az adathordozók selejtezésével egy időben gondoskodni kell az eszköz 

megsemmisítéséről, a tárolt adatok elérhetetlenné tételéről, 

e) selejtezéssel tilos a folyamatos üzemeltetést veszélyeztetni. 

 

VIII. Fejezet 

A rendszerek hozzáférési jogosultságainak kezelése 

52. Hozzáférés kezelési szabályok 

52.  § 

 

[Általános szabályok] 

(1) A szervezeti egység vezetője írásban (NY02-es adatlapon) köteles tájékoztatni az 

Informatikai Osztályt a felhasználókra vonatkozó minden változásról (felvétel, 

munkakörváltozás, munkaviszony megszűnés), mely az informatikai vagy 

kommunikációs rendszert érinti. A szervezeti egység vezetője munkaviszonyának 

megszűnésekor a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik a jogosultságok 

törléséről. A felhasználóval kapcsolatban felmerülő egyéb informatikai igényeket is az 

NY02-es adatlapon kell benyújtani, így például: 

a) informatikusi beavatkozás igénylés, 

b) informatikai eszközigénylés, mozgatás, áthelyezés és átvezetés, 

c) informatikai rendszerhez hozzáférési változási igény (igénylés, módosítás vagy 

törlés). 

d) alkalmazástelepítési vagy -eltávolítási igény, 

e) inaktívvá válás esetén újra aktiválás kérése, 

f) munkavégzési hely vagy feladat változása esetén egyedi vagy tömeges 

eszközmozgatási és telepítési igény, 

g) hálózattal kapcsolatos igény (kiépítés, bővítés, elbontás), 

h) informatikai szolgáltatáshoz, alkalmazáshoz, hálózati mappához (könyvtár) való 

hozzáférés, valamint ezekkel kapcsolatos jogosultság változása (igénylés, 

módosítás vagy törlés). 

(2) A NY02 adatlap tartalma alapján az Informatikai Osztály kijelölt informatikusa elvégzi 

az informatikai rendszerben: 

a) az adatok átvezetését, a szükséges beállításokat, 

b) letiltja vagy engedélyezi az informatikai szolgáltatásokat (pl.: levelezés, internet, 

hálózati mappa elérése, nyomtatás, stb.), 

c) szükség esetén, továbbítja az illetékes szervezeti egységek központi szervei, 

központi informatikai szolgáltatók felé az előírt információkat, 
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d) elvégzi a jogosultságok nyilvántartását: 

da) amennyiben az adott rendszerből az informatikus által lekérdezhető, akkor a 

jogosultságok rendszerben történő átvezetésével, 

db) egyéb esetben külön (elektronikus vagy papíralapú) jogosultsági nyilvántartás 

vezetésével (NY09-es függelék), 

e) a kijelölt informatikus átadja, átveszi, átvezeti, beállítja, törli az informatikai 

eszközöket és jogokat a belépő, kilépő, meglévő felhasználóknak,  

f) elvégzi az informatikai eszközök nyilvántartására vonatkozó alábbi teendőket: 

fa) az eszközök mozgásáról eszköz átadás-átvételi adatlapot (NY14-es függelék) 

nyomtat az eszköznyilvántartásból, 

fb) a kinyomtatott adatlapot az érintett felhasználókkal aláírattatja, 

fc) az aláírt adatlapot 1 munkanapon belül digitalizálja, és e-mailben elküldi az 

érintett felhasználóknak, valamint a változások analitikus nyilvántartáson 

történő átvezetése érdekében a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálynak, 

g) kilépő dolgozó vagy munkakör változás esetén elvégzi, és a szervezeti egység 

vezetője, a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály felé a megfelelő 

adatlapon (NY15-ös függelék) igazolja a nyilvántartás szerint a dolgozó nevén lévő 

eszközök átvezetését, valamint jogosultságainak kivezetését a rendszerből.  

 

[Autentikáció] 

(3) A Hivatal informatikai rendszerét úgy kell kialakítani és olyan szoftvereket szabad 

használni, hogy a rendszerébe felhasználó csak autentikáció után jelentkezhessen be. 

 

[Autorizáció] 

(4) A Hivatal informatikai rendszerébe csak az Informatika Osztály által adatlapon (NY02-

es függelék) engedélyezett felhasználónak lehet azonosítót és jelszót adni. 

 

[Szerepkörök] 

(5) Hálózati rendszergazdai jogosultság kizárólag az Informatikai Osztály vezetőjének 

engedélyével adható. 

(6) Hálózati felhasználói jogosultságot a szervezeti egység vezetőjének írásban (NY02-es 

adatlapon) tett kérelmére az Informatikai Osztály informatikusa adja meg. 

(7) Számítógépen helyi (lokális) rendszergazdai jog csak az Informatikai Osztály egyedi 

írásos engedélyével, nem személyhez kötött módon adható, kizárólag üzemeltetési 

indok alapján. 

 

[Jogosultsági mátrix] 

(8) Hálózati rendszergazdai jogosultság kizárólag az Informatikai Osztály rendszergazdai 

feladatokat ellátó munkatársai részére adható. 



 

54 
 

(9) Az azonosítónak egyedinek, személyhez kapcsolhatónak kell lennie. Az induló jelszó 

kiosztására, az adminisztrátori jelszó kezelésére ugyanazok a szabályok érvényesek, 

mint a felhasználói jelszó kezelésére. 

(10) Az Informatikai Osztály vezetőjének egyedi engedélye alapján kap valamely belső 

vagy külső munkatárs adminisztrátori vagy üzemeltetői jogokat. 

(11) A nem személyhez köthető adminisztrátori (root, superuser, teljes jogú adminisztrátor, 

stb.) azonosító nem lehet napi használatban, az csak olyankor használható, amikor 

elengedhetetlen. 

(12) A nem személyhez köthető adminisztrátori azonosítókat és jelszavakat lezárt, és az 

adminisztrátor által aláírt borítékban az Informatikai Osztályvezető őrzi 

páncélszekrényben. 

 

53. A felhasználók hozzáférési jogainak kezelése 

53.  § 

 

[Felhasználó nyilvántartás] 

(1) A Hivatal informatikai rendszerében felvett (NY02-es függelék) és ott jogosultságokat 

kapott felhasználókat, a jogosultság nyilvántartás segítségével (NY09-es függelék) , 

annak vezetésére kötelezett, kijelölt informatikus tartja nyilván és naprakészen. 

 

[Felhasználói privilégiumok kezelése] 

(2) A felhasználók hálózati mappákhoz való hozzáférésének jogosultsági szintjeit az adott 

felhasználó szervezeti egységének vezetője állapítja meg (adja, módosítja, elveszi) a 

benyújtott kérelemben (NY02-es függelék), amit az Informatikai Osztály kijelölt 

informatikusa a dokumentum szerint beállít. 

(3) Az informatikai eszközöket, ha hozzáférhetősége vagy fontossága miatt indokolt 

(számítógép, nyomtató, multifunkciós eszköz, switch, stb.), és ha az eszköz operációs 

rendszere megengedi, valamint a hálózathoz való hozzáférést minden esetben 

felhasználói azonosítóval (felhasználói név + jelszó) kell védeni. 

 

[Felhasználói jogosultság- és jelszókezelés] 

(4) A felhasználók részére jogosultságot, csak az 52. § (1) bekezdésben leírtak szerint 

lehet igényelni és kiosztani, valamint beállítani. 

(5) Jelszavak kezelése a 32. §-ban leírtak szerint kell, hogy történjen. 

(6) A felhasználók azonosítása egyedi, jellemző, ellenőrizhető és hitelesítésre alkalmas, 

úgynevezett felhasználói azonosító használatával valósul meg az informatikai 

rendszerben (felhasználói azonosító = felhasználói név + jelszó).  
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(7) A javasolt névkonvenció, a felhasználói név képzésének szabálya: 

„vezeteknev.keresztnev” ékezet nélkül. Ha felhasználónak három neve van, akkor 

keresztnév helyére az általa választott, használni kívánt nevet kell írni. Név előtagot 

és titulust nem kell szerepeltetni. Azonos nevű emberek esetén a keresztnév utáni 

sorszámmal kell egyedivé tenni a felhasználói nevet.  

 

[Felhasználói elérési jogok felülvizsgálata] 

(8) A felhasználói jogosultságokat az Informatikai Osztály kijelölt informatikusának az 

érintett szervezeti egység vezetőkkel évente felül kell vizsgálni. 

(9) Az érintett szervezeti egység vezetőnek bejelentési jogosultsága van, ha a 

felhasználóval kapcsolatban munkaköri, vagy munkafeladat változás merül fel. 

Változás esetén az általános szabályok értelmében és szerint bejelentést kell tennie.  

 

[Az adminisztrátori, üzemeltetői jogok és felülvizsgálatuk] 

(10) Az adminisztrátori jogokat személyi változás, munkaköri változás esetén és feltétel 

nélkül, évente felül kell vizsgálni. Az Informatikai Osztály vezetőjének engedélye 

alapján kap valamely belső vagy külső munkatárs adminisztrátori vagy üzemeltetői 

jogokat. 

 

[Felügyelet nélkül hagyott felhasználói eszközök felelőssége] 

(11) A nem használt (tartalék, javításra váró vagy javításból érkezett informatikai eszközök) 

tárolásáról az Informatikai Osztály gondoskodik. Ezen eszközök és kellékanyagok 

tárolása csak az Informatikai Osztály által felügyelt zárt, betörés elleni védelemmel 

biztosított, a tároló helyiségekre vonatkozó előírásoknak megfelelő helyiségben 

történhet.  

(12) A rövid, eltávozással járó szünet (2 óra vagy kevesebb) idejére a számítógépet a 

felhasználónak a hozzáférés ellen zárolni kell. 

(13) A munkaállomást illetéktelen személy (pl. ügyfél) jelenléte mellett a felhasználó nem 

hagyhatja felügyelet nélkül. 

(14) A használaton kívüli állapotban lévő (lekapcsolt) eszközöket a felhasználó csak 

illetéktelen személy elől elzárt helyen hagyhatja.   

 

[Dokumentálás] 

(15) Felhasználó igények és jogosultságok bejelentése az NY02-es függelék szerinti 

adatlapon történik. 

(16) Az adatlapokat (NY02-es függelék) a jogosultsági nyilvántartásban kell felvezetni 

(NY09-es függelék).  
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[Kontrollok] 

(17) Az Informatikai Osztály feladata az informatikai rendszerek oly módon történő 

konfigurálása, hogy a belépések és a belépési kísérletek a teljes adattartalommal 

naplózásra kerüljenek.  

(18) A szervereken és számítógépen tárolt naplókat az informatikus a rendszer 

karbantartása során szúrópróbaszerűen vagy módszeresen ellenőrizheti. Biztonsági 

eseményt követően a naplókat az eseménnyel egyező időszakra vonatkozóan 

ellenőrizni és archiválni kell. 

 

[Ellenőrzés] 

(19) A jogosultságok nyilvántartását és a jelszókezelést az informatikai biztonsági 

megbízott évente egyszer szúrópróbaszerűen ellenőrzi, és az Informatikai Osztály 

vezetőjét tájékoztatja az ellenőrzés eredményéről. 

 

54. A hálózati hozzáférés védelme 

54.  § 

 

[Hálózati szolgáltatások használatának politikája] 

(1) A Hivatal informatikai rendszerének elemeit adminisztrálási célból az internet felől 

elérni csak titkosított kapcsolaton keresztül, legalább kétkomponensű autentikáció 

után megengedett. Az ilyen kapcsolat kiépítésére az informatikai főosztályvezető 

adhat engedélyt. 

(2) Minden adminisztrátori tevékenységnek egyértelműen személyhez köthetőnek kell 

lennie. 

 

[Kötelező elérési útvonal] 

(3) Külső hálózatról az informatikai rendszerek csak az erre a célra dedikált védelmi 

rendszeren (tűzfalak, zónák, stb.) keresztül lehetnek elérhetők.  

 

[Távoli diagnosztikai port védelme] 

(4) Kiemelt védettségű időszak alatt, kizárólag a védett környezetű helyszíneken 

engedélyezett a hozzáférés, minden egyéb távdiagnosztikai vagy menedzselési 

kapcsolat tilos. 

 

[Hálózati részek elválasztása] 

(5) Az internet és a hivatali rendszerek különböző zónái között az Informatikai Osztály és 

a NISZ munkatársai közösen gondoskodnak arról, hogy a tűzfalak biztosítsák az 

elválasztást. 

 

 



 

57 
 

[Hálózati kapcsolatok és a routolás vezérlése] 

(6) Az internet és az informatikai rendszerek különböző zónái között a hálózaton routolást 

kell alkalmazni. 

 

[Hálózati biztonság a kiemelt védettségű időszakban] 

(7) A kiemelt védettségű időszak alatt a rendszert speciális, úgynevezett „Illetéktelen 

hozzáférés elleni” szolgálattal kell folyamatos védelemben részesíteni. Az illetéktelen 

hozzáférés elleni szolgálat üzemeltetési rendjét ki kell alakítani, melynek alapvető 

szempontjai: 

a) a rendszer képes legyen az internet felőli támadások minél teljesebb detektálására, 

b) a rendszer biztosítsa a hálózat belső elemei felől érkező támadások detektálását, 

c) a rendszer biztosítsa az eseti támadás-elhárítási módszerek alkalmazását oly 

módon, hogy azok szabályozott körülmények között legyenek végrehajthatók. 

 

[Központi tárterületek használata] 

(8) Az Informatikai Osztály feladata központi tárterület biztosítása ahhoz, hogy a 

felhasználók személyes mappáikban elhelyezhessék az általuk kezelt, hivatali 

dokumentumaikat és adataikat. 

(9) A központi tárterületek adatstruktúráját és könyvtárszerkezetét, felépítését az adatokat 

kezelő szervezeti egység és az Informatikai Osztály közösen határozza meg. A 

hozzáférési jogosultságok rendszerét úgy kell kialakítani, figyelembe véve a 

szakterület igényeit, hogy az informatikai biztonság követelményei megvalósuljanak. 

(10) Hálózatra csatlakoztatott gépen a hivatalos dokumentumokat a hálózaton erre a célra 

kijelölt mappában kell tárolni, mert így biztosított a rendszeres és ellenőrzött mentés. 

A felhasználók felelősek a munkaállomásaikon (sajátgép) tárolt és a szerverre fel nem 

töltött adatok megsemmisüléséből keletkezett károkért. 

(11) A felhasználónak kötelessége a számítógépén és a hálózati meghajtón, a központi 

tárterületen található személyes mappájában tárolt, általa készített vagy kezelt 

dokumentumait félévente felülvizsgálni. Azokat az állományokat, melyek nem 

szükségesek, törölni kell a rendszerből. A törlési feladatot teljes felelősség vállalása 

mellett a felhasználó végzi. 

(12) A központi szerver tárkapacitásának túlterheltsége esetén, a központi tárterületeken 

tárolt adatok rendszeres (féléves, éves) karbantartása érdekében a szervezeti 

egységek vezetői kijelölik azt a szakmai felelőst, aki együttműködve a kijelölt 

informatikussal elvégzi a felesleges adatok és a megfelelő mentési és archiválási 

eljárás során lementett adatok törlését.  

(13) A központi tárterületeken tárolt adatok, információk rendelkezésre állásáért és 

biztonsági másolatának elkészítéséért, tárolásáért az Informatikai Osztály felelős.  
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[Dokumentálás] 

(14) A hálózati hozzáféréseket érintő döntésekről és eseményekről, valamint beállításokról 

írásos feljegyzést kell készíteni az Informatikai Osztály vezetője felé az érintett 

informatikusnak, melyet a vezető archivál.  

 

[Kontrollok] 

(15) A hálózati hozzáférések felett az Informatikai Osztály, és a NISZ közösen gyakorolnak 

felügyeletet. 

 

[Ellenőrzés] 

(16) Az informatikai biztonsági megbízott, vagy az Informatikai Osztályvezető által 

megbízott más személy évente legalább egyszer, gyakorlati szúrópróbaszerű auditot 

végez. Ennek során az IBSZ hatálya alá tartozó területeken (telephelyen) a rendszer 

sebezhetőségére irányuló támadáspróbával meggyőződik a hálózati integritás 

állapotáról. Az audittal megbízott személy a teszt eredményét dokumentálja. 

(17) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi a hálózattal kapcsolatos dokumentumokat és azok lényeges elemeit éves 

jelentésében szerepelteti. 

 

55. Az operációs rendszer hozzáférés védelme 

55.  § 

 

[Felhasználó jogosultságkezelés] 

(1) Felhasználó helyi (lokális) felhasználói névvel közvetlenül egyik gép operációs 

rendszerébe sem jelentkezhet be. 

(2) A számítógép-programokhoz, rendszerprogramokhoz és adatokhoz csak az arra 

jogosult informatikusok számára megengedett hozzáférés biztosítása. Ezt az 

operációs rendszerek védelmi rendszerének kell biztosítania, és csak ennek 

megfelelő operációs rendszereket szabad használni. 

(3) Az informatikai központban működő rendszerek rendszergazdai és adminisztrátori 

jogait nyilvántartó dokumentumot az Informatikai Osztály vezetője hagyja jóvá. Ebből 

egy-egy példányt kell tárolni minden érintett informatikai központban. 

 

[Single sign-on (SSO)] 

(4) Az informatikai rendszer üzemeltetése során Single sing-on (egyszeri bejelentkezési 

módszer) alkalmazása valósuljon meg, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, 

hogy a rendszerbe való belépéskor mindössze csak egyszer azonosítsa magát és 

ezután a rendszer minden erőforrásához és szolgáltatásához további autentikáció 

nélkül hozzáférjen. 
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[Biztonsági Policy] 

(5) Az informatikai rendszerbe belépő felhasználókhoz rendelt biztonsági policy-k 

meghatározása és beállítása az Informatikai Osztály döntése szerint, a NISZ 

közreműködésével kell, hogy megvalósuljon. 

 

[Jogosultságigénylés] 

(6) A jogosultságok igénylését az 52. § (1) bekezdésben leírtak szerint kell megvalósítani. 

 

 

[Dokumentálás] 

(7) A jogosultság igényléseket az NY02 adatlap tartalma alapján az Informatikai Osztály 

kijelölt informatikusa kezeli, majd az adatlapokat a jogosultsági nyilvántartásba (NY09-

es függelék) felvezeti. 

 

[Kontrollok] 

(8) A jogosultságok engedélyezési folyamata során az engedélyező és jóváhagyó 

személyek gyakorolnak kontrollt az engedélyek jogossága és megfelelősége felett.  

 

[Ellenőrzés] 

(9) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi a jogosultság igénylések jogosságát és megfelelőségét, valamint a 

nyilvántartások naprakész vezetését, és beszámol az Informatikai Osztály vezetője 

felé az ellenőrzések tapasztalatairól.  

 

56. Az alkalmazások hozzáférés védelme 

56.  § 

 

[Felhasználó jogosultságkezelés] 

(1) A felhasználó csak a számára meghatározott információkhoz férhet hozzá. Minden 

egyéb hozzáférési kísérletet biztonsági eseményként kell kezelni. A jogosultságokat a 

52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kell megvalósítani. 

 

[Single sign-on (SSO)] 

(2) Az informatikai rendszerbe belépő felhasználókhoz kapcsolt Single sing-on (hálózati 

autentikáció, egypontos bejelentkezés több alkalmazásba) biztosítása az érintett 

alkalmazások üzemeltetőjének és a hálózat üzemeltetőjének megállapodása alapján 

történik. A megállapodásban kell rögzíteni a beállítással kapcsolatos feltételeket.  

(3) Új, saját fejlesztésű rendszerek bevezetésekor a Single Sign-On módszer 

alkalmazására kell törekedni. 
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 [Biztonsági Policy] 

(4) Az informatikai rendszerbe belépő felhasználókhoz rendelt biztonsági policy-k 

meghatározása és beállítása az Informatikai Osztály és a NISZ közös döntése szerint 

kell, hogy megvalósuljon. 

 

[Jogosultságigénylés] 

(5) A jogosultságok igénylését az 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kell 

megvalósítani. 

 

[Dokumentálás] 

(6) A jogosultság igényléseket az NY02 adatlap tartalma alapján az Informatikai Osztály 

kijelölt informatikusa továbbítja az alkalmazás üzemeltetője felé (a szükséges 

formában), majd az adatlapokat a jogosultsági nyilvántartásba (NY09-es függelék) 

felvezeti. 

[Kontrollok] 

(7) A jogosultságok engedélyezési folyamata során az engedélyező és jóváhagyó 

személyek gyakorolnak kontrolt az engedélyek jogossága és megfelelősége felett.  

 

[Ellenőrzés] 

(8) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi a alkalmazáshoz igényelt jogosultság igénylések jogosságát és 

megfelelőségét, valamint a nyilvántartások naprakész vezetését és tesz jelentést az 

Informatikai Osztály vezetője felé az ellenőrzések tapasztalatairól.  

 

57. A távmunka hozzáférés szabályozása 

57.  § 

 

[A távmunka szabályai] 

(1) A Hivatal hálózatában távmunka végzését az Informatikai Osztály vezetője 

engedélyezhet a megfelelő IT biztonság biztosítása mellett, indokolt esetben, írásbeli 

kérelem alapján. 

 

[A belső és külső felhasználók] 

(2) A Hivatal hálózatába bejelentkező személyek (külső és belső felhasználó) felett az 

Informatikai Osztály gyakorol kontrollt a nyilvántartásain és ellenőrzésein keresztül. 

 

[A távmunka biztonsági követelményei] 

(3) A Hivatal hálózatában csak az Informatikai Osztály engedélyével, az általa biztosított 

eszközökkel az általa megadott módon és az alábbi biztonsági követelmények 

betartása mellett végezhető távmunka: 
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a) a távmunkához a Hivatal tulajdonában lévő eszközt kell használni, és az eszközt 

védeni kell a megfelelő biztonsági és vírusvédelmi szoftverekkel, 

b) nem engedélyezett a távmunkához használt eszközt más célra használni. 

 

[A távmunka biztonsági eszközei] 

(4) A távmunka eszközeinek és beállításainak feltételei meg kell, hogy feleljenek a 

Hivatalon belüli használatra előírt biztonsági feltételeknek. 

 

[Dokumentálás] 

(5) A távmunka igénylések és engedélyezések levelezései és a megfelelő adatlapok 

képezik a távmunka dokumentációját. 

 

[Kontrollok] 

(6) A távmunka engedélyezési folyamata során az engedélyező és jóváhagyó személyek 

gyakorolnak kontrolt a távmunka jogossága és megfelelősége felett.  

 

[Ellenőrzés] 

(7) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi a távmunka igénylések jogosságát és megfelelőségét, valamint a 

dokumentációt. Megszemléli a távmunkához biztosított eszközt, és jelentést tesz az 

Informatikai Osztály vezetője felé az ellenőrzések tapasztalatairól.  

 

58. A rendszer hozzáférés és használat monitorozása 

58.  § 

 

[A rendszerhasználat monitorozása] 

(1) Az Informatikai Osztály a Hivatal informatikai rendszerének megfelelő működése és 

biztonsága érdekében a számítógépes hálózatot, valamint az internet szolgáltatást 

monitorozhatja. Az internethasználat ellenőrzése csak az adatvédelem általános 

szabályairól szóló kormánymegbízotti utasítás előírásai szerint valósulhat meg. 

  

[Eseménynapló] 

(2) A rendszerekben az operációs rendszerek, az adatbázis kezelő és az alkalmazás, 

esemény és hiba naplózását aktív állapotban kell tartani.  

(3) Minden szerverről a kijelölt informatikusnak digitális, vagy papír alapú eseménynaplót 

kell vezetnie (NY12-es függelék), melyben rögzíti a szerverrel kapcsolatos szoftveres 

és hardveres beavatkozásokat és eseményeket (telepítés, frissítés, hibajelzés, 

riasztása, leállás, lemerevedés, szerelés, javítás, bővítés, stb.). 
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[A rendszerórák szinkronizálása] 

(4) A rendszer valamennyi, időinformáció kezelésére alkalmas elemének egységes 

időalapot kell biztosítani. 

 

[Dokumentálás] 

(5) A rendszer monitorozása során jegyzőkönyvet kell készíteni a vizsgált időszak és 

terület, valamint a tapasztalatok tekintetében. 

(6) Az informatikai központok belépési naplóit és a szerver eseménynaplókat 

naprakészen kell vezetni. 

 

[Kontrollok] 

(7) A rendszer monitorozása során be kell tartani az adatvédelemre és a személyiségi 

jogokra vonatkozó törvényi előírásokat. 

 

[Ellenőrzés] 

(8) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi a naplókat és jegyzőkönyveket. Tapasztalatairól jelentést tesz az Informatikai 

Osztály vezetőjének.  

 

IX. Fejezet 

A rendszerfejlesztés és követés biztonsági szabályai 

59. A rendszerek biztonsági követelményei 

59.  § 

 

[Az elemzés és a specifikáció biztonsági követelményei] 

(1) A meglévő szoftverek továbbfejlesztését vagy új programok bevezetését a szakmai 

területek vezetője írásos fejlesztési igénnyel kezdeményezheti. 

(2) A Hivatal számára szoftverek bevezetését, fejlesztését és az általa használt 

szoftverek továbbfejlesztését az Informatikai Osztály engedélyével és 

hozzájárulásával lehet végezni. 

(3) Az integrált szolgáltatást nyújtó kész szoftverek Kormánymegbízott döntése alapján 

történő vásárlásánál, valamint a Hivatal saját fejlesztésű alkalmazásai esetében az 

erre épülő informatikai rendszerek bevezetésének tervezésénél az alábbiak szerint 

kell eljárni: 

a) Írásban meg kell határozni a tervezett rendszer által nyújtandó szolgáltatások körét. 

b) Meg kell tervezni a rendszer biztonsági modelljét, amelyben az alapvető védelmi 

igényeket szövegesen is rögzítik. 

c) A hardver és szoftver komponensekkel, valamint az adatfeldolgozás folyamatával 

kapcsolatos adatbiztonsági elvárásokat meg kell fogalmazni. 
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d) Meg kell tervezni az információbiztonsági rendszer működtetéséhez szükséges 

feltételrendszert. El kell készíteni az adatok mentésének és meghatározott idejű 

megőrzésének előírását. 

e) A biztonsági szempontok figyelembe vételével megvalósítási tanulmányt és 

rendszertervet kell készíteni, amit a megbízó, a fejlesztő és az informatikai 

biztonsági felügyelő egyeztetés után elfogad. 

 

[A rendszerfejlesztés biztonsági követelményei] 

(4) A Hivatal szervereihez és alkalmazásaihoz hozzáférést külső vagy belső fejlesztőnek 

fejlesztési, tesztelési célból az Informatikai Osztály adhat.   

(5) A Hivatal hálózatán a központi szervek által fejlesztett szoftverek tervezésében, 

fejlesztésében, tesztelésében, bevezetésében a Hivatal munkatársai az Informatikai 

Osztály vezetőjének tudtával és engedélyével vehetnek részt. 

(6) A szervezeti egységeknek a Hivatal hálózatában és eszközein történő új szakmai 

rendszer bevezetése esetén a szoftvertelepítéssel kapcsolatos igényüket az 

Informatikai Osztály felé kell benyújtani, mellékelve:  

a) A szoftver dokumentációját. 

b) A licenc igazolását. 

c) A telepítési leírást. 

d) A központi szerv szoftvertelepítésre vonatkozó levelét. 

e) A telepítő lemez vagy állomány másolatát (az eredeti példány a szervezeti 

egységnél marad).   

 

[A rendszer incidenskezelésének biztonsági követelményei] 

(7) Az informatikai rendszerben változtatásokat csak az alábbi elvek betartása mellett 

lehet végezni: 

a) A Hivatal által üzemeltetett rendszerprogramok (alapszoftver) és a felhasználói 

programok telepítését a központi számítógépekre (szerverekre) és 

munkaállomásokra csak az erre feljogosított informatikusok végezhetik el. 

Jogosultságot az Informatikai Osztály vezetője engedélyezhet. Felhasználónak tilos 

bármilyen szoftver, segédprogram telepítése vagy hordozható (portable) program 

futtatása.  

b) Az alapszoftverrel kapcsolatos bármely konfigurálási, hangolási műveletet csak az 

Informatikai Osztályhoz tartozó informatikus, – előzetes jóváhagyása mellett – az 

erre felhatalmazott üzemeltető végezhet. Az alkalmazói szoftvereken végzendő, 

azok bármely funkcióját megváltoztató művelethez az Informatikai Osztály 

vezetőjének és a szakmai terület vezetőjének engedélye szükséges. A verzióváltás 

és egyéb, jelentős beavatkozást igénylő hangolás elvégzéséhez az Informatikai 

Osztály vezetőjének engedélye szükséges.  
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c) A felmerült változtatási igényeket kielégítő beállításokat tesztkörnyezetben az 

Informatikai Osztály vezetője által meghatározott időszakon át, munkarendszerűen 

tesztelni és üzemeltetni kell. 

d) Teljes körű tesztelési eljárásokkal kell megbizonyosodni a biztonsági modellben 

megfogalmazott elvárások érvényesüléséről új rendszer bevezetése előtt. 

e) Próbaüzem és terhelési próbák során meg kell vizsgálni az új rendszer 

üzembiztonságát és megbízhatóságát még a bevezetés előtt. 

f) A tesztelésről készített jelentés felhasználásával dönt az Informatikai Osztály 

vezetője a beállítások, alkalmazások bevezetéséről.  

g) Alapszoftvert és alkalmazói szoftvert csak érvényes, arra vonatkozó licence alapján 

szabad felhasználni. 

 

[Változáskövetési folyamatok] 

(8) A Hivatal rendszerében a változtatásokat csak a változás folyamatainak dokumentált 

követésével, és a döntési pontoknál előzetes hatásvizsgálatok (biztonsági, költség) 

elvégzése után, annak figyelembe vételével lehet végrehajtani, az Informatikai Osztály 

vezetőjének írásos engedélyével.   

 

[Az operációs rendszer változásainak technikai felülvizsgálata] 

(9) A Hivatal rendszerében az operációs rendszer verzióváltásai és szerviz csomagok 

telepítését, frissítéseket meg kell, hogy előzze az operációs rendszer változásának 

hatásfelmérése, figyelembe véve a Hivatal munkafeladatait, eszközparkját és hálózati 

adottságait.  A lehetséges kockázatokat és sérülékenységet meg kell ismerni. A 

szerviz csomagok és frissítések esetében kockázatok felmérése a frissítéseket 

menedzselő szervezet feladata. Kerülendő azon rendszerek használata, amelyek 

támogatottsága (supportja) megszűnt, azaz a gyártó nem biztosítja tovább a rendszer 

technikai támogatását, naprakészségét. 

 

[Szoftvercsomagok változtatásának korlátozása] 

(10) A kiemelt védettségű időszak alatt a szoftvereken módosítani nem szabad. Ezen 

időszakok között bármely módosítást csak az Informatikai Osztály vezetője 

engedélyezhet. 

 

[Álcázott csatornák és „Trójai” programok] 

(11) A rendszerben használt szoftvereket csak megbízható forrásból (ismert szállítótól) 

szabad beszerezni az álcázott csatornán keresztüli beavatkozás és „Trójai” 

programok bejuttatásának kivédésére. 

 

[Külső cég által (vállalkozói szerződés keretében) végzett szoftverfejlesztés] 
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(12) A külső céggel végeztetett szoftverfejlesztés esetén rögzíteni kell a tulajdonosi, 

használati és licenc jogokat. Rögzíteni kell a követés módját, formáját és minimális 

időtartamát.  

(13) A Hivatal rendszerében végzett, külső cég általi szoftverfejlesztés esetén vizsgálni 

kell: 

a) Az IT biztonsági veszélyeket és kockázatokat a fejlesztés során. 

b) A fejlesztő szervezet megbízhatóságát. 

c) A fejlesztésre vonatkozó szerződésben a fejlesztőnek garanciát kell vállalnia arra, 

hogy a fejlesztett alkalmazás nem jelent kockázatot az IT biztonságra. 

 

[Dokumentálás] 

(14) A Hivatali rendszerben végzett rendszerfejlesztés minden elemét (felmérés, javaslat, 

tesztelés, döntés, bevezetés, monitoring) dokumentálni kell. A külső cég által végzett 

fejlesztést csak szigorú szerződési feltételek között szabad végezni. 

 

[Kontrollok] 

(15) A Hivatali rendszerben végzett rendszerfejlesztés felett az Informatikai Osztály vezető 

gyakorol felügyelet. Az általa kijelölt informatikus végzi a kapcsolattartói feladatokat. 

 

[Ellenőrzés] 

(16) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi a rendszerfejlesztési dokumentációkat, és beszámol a tapasztalatairól az 

Informatikai Osztály vezetőjének.  

 

60. Titkosítási tevékenységek 

60.  § 

 

[Titkosítás szabályai] 

(1) Az informatikai rendszerek által is használt belső hálózaton történő adatforgalom 

védelmére, az NTG (EKG) végponttal rendelkező telephelyek közötti kommunikációs 

vonalon rejtjelezéssel védett VPN-t kell kialakítani. Telephelyek közötti belső 

adatátvitelre nyílt internet még rejtjelezés esetén sem vehető igénybe. 

(2) Az alkalmazott kriptográfiai eszközöknek meg kell felelniük a magyar törvényi 

előírásoknak. 

 

[Nyílt kulcsú titkosítás] 

(3) Nyílt kulcsú titkosítást csak az Informatikai Osztály vezetőjének engedélyével lehet 

alkalmazni. A titkosítási rendszer kialakítása és a rendszer nyilvántartása a kijelölt 

informatikus feladata. 
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(4) A nyílt kulcsú titkosítás eszközeinek és jelszavainak kezeléséért és megőrzéséért a 

kulcsot alkalmazó felhasználó felelős. 

(5) A nyílt kulcsú titkosítás azonosítóit és a titkos kulcsok jelszavait az Informatikai 

Osztály kezelésében lévő páncélszekrényben, zárt borítékban kell tárolni. A boríték az 

Informatikai Osztály vezetőjének utasítására bontható fel.  

 

[Fájlrendszer tikosítása] 

(6) A fájlrendszerek tikosítását az Informatikai Osztály vezetőjének engedélyével lehet 

alkalmazni a mobil adathordozóknál és mobil informatikai eszközöknél.  

(7) A rendelkezésre álló szoftver telepítése és beállítása, és a titkosított rendszer 

használatának nyilvántartása a kijelölt informatikus feladata. 

(8) A fájlrendszer titkosítás eszközeinek és jelszavainak kezeléséért és megőrzéséért a 

felhasználó felelős.   

(9) A fájlrendszer titkosításának azonosítóit és jelszavait az Informatikai Osztály 

kezelésében lévő páncélszekrényben, zárt borítékban kell tárolni. A boríték az 

Informatikai Osztály vezetőjének utasítására bontható fel.  

 

[Adatátvitel tikosítása] 

(10) Az informatikai rendszerek által is használt belső hálózaton történő adatforgalom 

védelmére, a telephelyek közötti kommunikációs vonalon rejtjelezéssel védett VPN-t 

kell kialakítani. Telephelyek közötti belső adatátvitelre Internet még rejtjelezés esetén 

sem vehető igénybe. 

(11) Az alkalmazott kriptográfiai eszközöknek meg kell felelniük a magyar törvényi 

előírásoknak. 

 

[Elektronikus aláírás] 

(12) Elektronikus aláírást, csak az Informatikai Osztály vezetőjének engedélyével lehet 

alkalmazni. 

(13) A hitelesítési rendszer kialakítása és a rendszer nyilvántartása a kijelölt informatikus 

feladata. 

(14) Az elektronikus aláírás eszközeinek és jelszavainak kezeléséért és megőrzéséért a 

felhasználó felelős. 

 

[Kontrollok] 

(15) Kontrollokat a titkosítási és hitelesítési rendszerek felett az Informatikai Osztály 

vezetője gyakorolja 

 

[Ellenőrzés] 

(16) A titkosítási és hitelesítési rendszerek alkalmazását az informatikai biztonsági 

megbízott évente ellenőrzi. 
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61. Az elektronikus információs rendszerek és azok besorolása 

61.  § 

 

(1) Az elektronikus információs rendszerek fogalmát, a vonatkozó biztonsági 

követelményeket a 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) tartalmazza.  

(2) Az Ibtv. az eljárásrend mellett meghatározza az elektronikus információs rendszerek, 

valamint a hivatal biztonsági osztályba sorolását is.  

(3) A biztonsági osztályba sorolást legalább három évenként vagy szükség esetén, soron 

kívül dokumentált módon felül kell vizsgálni. Az elektronikus információs rendszer 

biztonságát érintő jogszabályban meghatározott változás vagy új elektronikus 

információs rendszer bevezetése esetén szükséges elvégezni azt. A soron kívüli 

felülvizsgálatot akkor is el kell végezni, ha a szervezet státuszában, az általa kezelt 

vagy feldolgozott adatok vonatkozásában változás következik be. 

 

[Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolása] 

(4) Az elektronikus információs rendszerek felsorolását, valamint biztonsági szintekbe 

történő besorolást az NY20–as függelék tartalmazza. 

(5) Az elektronikus információs rendszereket a bizalmasság, sértetlenség és 

rendelkezésre állás tekintetében a biztonsági osztályba sorolásakor 1-től 5-ös skálán 

kell elhelyezni a rendszereket úgy, hogy az 1. biztonsági osztály esetén csak 

jelentéktelen káresemény, az 5. biztonsági osztály esetén kiemelkedően nagy 

káresemény következhet be.  

 

[Az elektronikus információs rendszerek biztonsági szintbe sorolása] 

(6) Az Ibtv. szerint a Hivatal irányadó biztonsági szintje: 3. 

(7) Az érintett szervezet biztonsági szintjét meghatározza a működtetett elektronikus 

információs rendszerek biztonsági osztályba sorolása. 

(8) Jelenleg a Hivatal biztonsági osztályba sorolási szintje: 1 

(9) A Hivatal Ibtv. rendelkezéseinek megfelelően a cselekvési tervben meghatározottak 

szerint jár el az irányadó biztonsági szint elérése érdekében. 

 

62. Biztonsági kockázatmenedzsment 

62.  § 

 

(1) IT kockázatelemzés; az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló 

kormánymegbízotti utasításnak megfelelően. 

(2) A Hivatal informatikai biztonsági megbízottja évente egyszer a rendelkezésre álló 

információk alapján kockázatelemzést köteles készíteni. 
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(3) A kockázatelemzés során az egyes veszélyforrások által képviselt kockázatokat kell 

megállapítani, feltárni. A kockázat meghatározása a veszély megvalósulásának 

valószínűsége és az okozható kár alapján, vagy más nézőpontból az adott veszélyt 

képviselő sérülékenység kihasználhatósága és ennek hatása alapján történik. 

(4) A Hivatal informatikai biztonsági megbízottja az elemzés során a kockázatokat 

kategóriákba sorolja. A tanulságokat jelentésben tárja az Informatikai Osztály vezetője 

elé. 

 

[IT kockázatértékelés] 

(5) A kockázatelemzésről szóló jelentés alapján az Informatikai Osztály vezetője a 

kockázatokat értékeli, és gondoskodik a megelőzésükhöz szükséges intézkedések 

meghozataláról. 

 

[IT kockázatkezelés] 

(6) A kockázatkezelési folyamatok során az Informatikai Osztály vezetője igénybe veszi a 

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály és külső felek közreműködését.  

 

[IT kockázatmenedzselés szabályai] 

(7) A kockázatkezelés lépései: 

a) kockázatok feltárása, csoportosítása és hatáselemzése, 

b) szükséges lépések, módszerek meghatározása és hatáselemzés, 

c) megoldási tervek és alternatívák készítése, 

d) döntés és megvalósítás, 

e) monitoring és utóellenőrzés. 

(8) A kockázatkezelés szabályai: 

a) valós kockázatokat kell figyelembe venni, 

b) minden körülményt figyelembe kell venni, 

c) a súlyosság mértéke szerint kell haladni a kockázat megoldása és elhárítása során,  

d) a megoldások közül azt a módszert (eszközt kell választani), amelyik a legnagyobb 

eredményt hozza a legkisebb erőforrás ráfordítással, 

e) a kockázatkezelésre fordított erőforrások, a védekezés költségei arányosak kell, 

hogy legyenek a kockázat mértékével. 

 

X. Fejezet 

         Ellenőrzés 

63. Az IT biztonság dokumentálása 

63.  § 

 

[Az IT biztonság dokumentálás szabályai] 

(1) Az IT biztonság dokumentumaival szemben támasztott követelmények: 
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a) Rendelkezésre állás: a jogosultságok engedélyeztetése és nyilvántartása révén 

biztosítja a jogosulatlan hozzáférést. 

b) Sértetlenség:  

ba) Adatintegritás biztosítása a mentési és archiválási nyilvántartások naprakész 

vezetésével és a mentések megfelelő tárolásával.  

bb) Rendszerintegritás fenntartása a megfelelő ellenőrzött szoftverek használatával 

és a szoftvernyilvántartások vezetésével. 

c) Bizalmasság: az adatok illetéktelen kiszivárgása biztosítható a mentési adatlapok 

és nyilvántartások vezetésével, a mentések előírt tárolási szabályainak 

betartásával, az adatvédelmi szabályok betartásával. 

d) Felelősség: bármely entitás cselekvései követhetőek és egyértelműen 

visszavezethetőek a mentések, a számítógép naplók, valamint a szervernaplók 

elemzéséből.  

e) Megbízhatóság: az IBSZ intézkedései a rendszer megbízhatóságának biztosítására 

törekednek. A megbízhatóság az alapvető szabályok betartása mellett biztosítható. 

(2) Közbeszerzési tevékenység során meg kell felelni a közbeszerzésre vonatkozó 

jogszabályoknak és belső szabályozásoknak.   

 

[A dokumentum portfólió] 

(3) A dokumentum portfolió részét képezik: 

a) Az IBSZ szabályai által előírt és napra készen vezetett adatlapok, naplók és 

nyilvántartások.  

b) Az informatikai munka során készített feljegyzések, jelentések, jegyzőkönyvek. 

c) Közbeszerzési dokumentumok. 

 

[Kontrollok] 

(4) Az IT biztonság kontrollja az alábbi eszközökkel biztosítható: 

a) Dokumentált eszközkezelés (üzembe helyezési, eszközátadási, eszközszállítási, 

leltározási és selejtezési események dokumentálása). 

b) A jogosultságok és hozzáférések adatlapokkal történő dokumentálása. 

c) Ellenőrzött szoftverkezelés (jogtisztaság, tesztelt szoftverek, szoftvernyilvántartás 

vezetése, telepítés jogosultság szabályozása). 

d) Mentések és archívumok készítésére és tárolására vonatkozó előírások és 

kapcsolódó nyilvántartások vezetése. 

e) A munkahelyek, hálózatok, informatikai központok kialakítására és üzemeltetésére 

vonatkozó előírások betartása, kapcsolódó események naplózása. 

f) Hibakezelési rendszer alkalmazása és ellenőrzése, elemzése. 

g) Az IT biztonsági többszintű ellenőrzése.    



 

70 
 

 

[Ellenőrzés] 

(5) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi az IT biztonsági dokumentumokat és jelentés formájában az Informatikai 

Osztály vezetőjét tájékoztatja. 

 

64. Az IT biztonság ellenőrzés szabályai 

64. § 

 

[Az alkalmazandó szabályok meghatározása] 

(1) Az informatikai biztonsági megbízott az éves ellenőrzések során szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi az IT biztonsági dokumentumokat, és jelentés formájában az Informatikai 

Osztály vezetőjét tájékoztatja. 

 

[A biztonsági ellenőrzés rendszere] 

a) Az IT ellenőrzések területei: 

aa) Környezeti veszélyek – pl. természeti károk, tűz, stb. 

ab) Fizikai veszélyek – lopás, rongálás, fizikai betörés. 

ac) Informatikai veszélyek – vírusok, számítógépes betörés, stb. 

ad) Humán veszélyek – szabotázs, gondatlanság, tudatlanság, felelőtlenség, stb. 

ae) Szervezeti veszélyek – szervezeti problémák, irányítási gondok, stb. 

b) Az IT ellenőrzések rendszere a Hivatalban: 

ba) Alapszintű ellenőrzés: az Informatikai Osztály informatikusai által. 

bb) Középszintű ellenőrzés:  

bba) a szervezeti egység vezetők személyes részvételével, 

bbb) az Informatikai Osztály vezetője, vagy az őt képviselő informatikai 

biztonsági megbízott ellenőrzései, 

bbc) a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzései. 

bc) Felsőszintű ellenőrzés: központi szakmai irányító szervek, hatóságok 

ellenőrzései, felügyeleti kontrolja, ellenőrzése.    

 

[Szankciók] 

(2) Ha a Hivatal alkalmazottja az informatikai biztonsági szabályok megszegésével olyan 

magatartást tanúsít, amely bűncselekmény gyanúját veti fel, az Informatikai 

Osztályvezető jelzése alapján a munkáltatói jog gyakorlója - a tudomására jutását 

követően haladéktalanul - feljelentést tesz ellene az illetékes nyomozóhatóságnál.  
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[Kártérítési felelősség] 

(3) Ha a Hivatal alkalmazottja az informatikai biztonsági szabályokat vétkesen 

megszegve a Hivatalnak kárt okoz, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

vezetőjének jelzése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy a kártérítési jogkör 

gyakorlásának átruházása esetén a kártérítési jogkör gyakorlója kártérítési eljárást 

kezdeményez vele szemben. 

 

 [Fegyelmi felelősség] 

(4) Ha a Hivatal alkalmazottja az informatikai biztonsági szabályokat vétkesen megszegi, 

az Informatikai Osztály vezetőjének jelzése alapján indokolt esetben a munkáltatói 

jogkör gyakorlója, vagy a fegyelmi jogkör gyakorlásának átruházása esetén a fegyelmi 

jogkör gyakorlója fegyelmi eljárást kezdeményez vele szemben. 

(5) A fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatására a Kttv. 155 - 159. §-ok fegyelmi 

felelősségre és a 160 - 166. §-ok kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezéseit, 

valamint a kormánymegbízott vonatkozó normatív utasításának rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

XI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

65. Átmeneti intézkedések 

65. § 

 

(1) Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kifizető ügynökségi feladatai 

tekintetében a Hivatal a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) informatikai 

szabályzataiban (NY22 függelék) foglalt előírások szerint jár el. 

(2) A Kincstár által az elektronikus információs rendszerek (és egyes adatcsoportok) 

bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás alapján kialakított biztonsági 

osztályait az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály a kifizető ügynökségi 

feladatai tekintetében alkalmazza, és a feladat ellátása során használt 

vagyonelemeken, adathordozókon és ügyiratokon feltünteti. Amennyiben az 

adathordozó mérete nem teszi lehetővé a biztonsági osztály jelölését, úgy a 

besorolást színjelzéssel tünteti fel. 

1.  biztonsági osztály színjelzése zöld 

2.  biztonsági osztály színjelzése kék 

3.  biztonsági osztály színjelzése sárga 

4.  biztonsági osztály színjelzése narancs 

5.  biztonsági osztály színjelzése piros 

(3) Az informatikai központok fizikai környezetének kialakítására vonatkozó előírásoknak 

való megfelelést és a szervezeti szintű alkalmazások működését befolyásoló 

informatikai és távközlési eszközök szünetmentes tápegységgel való ellátottságát 

meg kell vizsgálni, szükség esetén intézkedni kell.   





        

NY01-es függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) számú kormánymegbízotti utasításhoz 

 

 

MOBIL ESZKÖZRE VONATKOZÓ TÁROLÁSI 
NYILAKOZAT 

NY01 

1 oldal 

Eszköz megnevezése és típusa: 

 

 

Gyári száma: 

MAC címe:  

Leltári száma: 

Átadáskor az eszközön található programok, adatok felsorolása: 
 
 
 

KÉRELMEZŐ ENGEDÉLYEZŐ 

Neve: 

Dátum: 

Aláírás: 

Neve: 

Dátum: 

Aláírás: 

ÁTADÁSKOR AZ ÁTADÓ ÁTADÁSKOR AZ ÁTVEVŐ 

Szervezet és Osztály/Főosztály megnevezése: 

 

 

Átadó neve: 

Szervezet és Osztály/Főosztály megnevezése: 

 

 

Átvevő neve: 

Az átvevő nyilatkozata átadás-átvételkor: 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a fentnevezett eszközt, ép és használatra alkalmas állapotban 
átvettem. Megismertem a mobil eszközökkel kapcsolatos Informatikai Biztonsági Szabályzatban 
meghatározott szabályokat és az eszközzel kapcsolatos veszélyeket, kockázatokat. Az Informatikai 
Biztonsági 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 ÁTVEVŐ 

Szervezet és Osztály/Főosztály megnevezése: 
 
 
Átadó neve: 
 

Szervezet és Osztály/Főosztály megnevezése: 
 
 
Átvevő neve: 

Az átvevő 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: 
 
 



 
NY02-es függelék 

a 60/2017. (VIII.14.) számú kormánymegbízotti utasításhoz 

 

Kérjük megjelölni, hogy a hozzáférések felsorolása a további lapon folytatódnak: IGEN / NEM 

 

 

FELHASZNÁLÓI 
HOZZÁFÉRÉS, JOGOSULTSÁG, 

ESZKÖZIGÉNYLŐ ÉS 
VÁLTOZÁS JELENTŐ ADATLAP 

NY02 

Lap sorszám: 

Kinek a számára történik az igénylés (neve): 

Beosztása /munkaköre: 

Szervezeti egysége: 

Osztály/Főosztály: 

 MEGNEVEZÉS 

 
Hálózati belépés, 
Levelezés, internet, 
Intranet 

 
Hálózati mappa 
(könyvtár) hozzáférés 

 Eszköz hozzáférés 

 Eszköz áthelyezése 

 Eszköz használati igény 

 
Alkalmazás (szoftver) 
telepítés, frissítés, 
hozzáférés 

 
Alkalmazáshoz 
(szoftverhez) való 
jogosultság 

 
Adathordozó eszközök 
csatlakoztatása (jog) 

 
Egyéb igény: 
 

 

VÁLTOZÁS Dátuma: 

Oka:  felvétel  kilépés      feladatváltozás 

Jellege:  igénylés  törlés      módosulás 

Kérjük a szükséges hozzáférési (jogosultsági) szintet bekarikázni: 

R-olvasás, W-írás, T-törlés 

Igény részletezése: mappa (könyvtár), szoftver, eszköz, szolgáltatás, 
igény megnevezése. (Több tétel esetén kérjük a 2 lap használatát.) 

IGÉNYLÉS ÉS INDOKLÁSA 

Igénylő vezető neve, beosztása: 

Indoklás: 

 
 
 

Kelt: Veszprém, Dátum: 20     .év     hó    nap ____________________________ 
aláírás 

ENGEDÉLYEZŐ 

Neve: 

Beosztása: 

Kelt: Veszprém, Dátum: 20     .év     hó    nap 
____________________________ 

aláírás 

INFORMATIKAI OSZTÁLY 

Hozzájárulás: 

Kelt: Veszprém, Dátum: 20     .év     hó    nap 
____________________________ 

aláírás 



Kérjük megjelölni, hogy a hozzáférések felsorolása a további lapon folytatódnak: IGEN / NEM

NY02 
FELHASZNÁLÓI HOZZÁFÉRÉS, JOGOSULTSÁG, 

ESZKÖZIGÉNYLŐ, ÉS VÁLTOZÁS JELENTŐ ADATLAP 

Lap sorszám: 

Név: Változás dátuma: 

SZ=Szoftver 
M=Mappa 
E= Eszköz 

Megnevezés / Leírás / Útvonal hozzáférési szint / egyéb 

 
 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



        

NY03-as függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) számú kormánymegbízotti utasításhoz 

 

 
Kérjük megjelölni, hogy a lista a további lapon folytatódik-e: IGEN / NEM

 

RENDSZERES (NAPI) 
MENTÉSI NAPLÓ 

Szervezet megnevezése: 

 

Mentés helye: 

 

Mentett eszköz megnevezése: 

NY03 

Lap sorszám: 

Adathordozó 
megnevezése 

ADATHORDOZÓ BEHELYEZÉSE ADATHORDOZÓ KISZEDÉSE 

Dátum Végrehajtó neve Aláírás 
Eredmény 

(OK / HIBA) 
Dátum Végrehajtó neve Aláírás 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       



        

NY04-es függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) számú kormánymegbízotti utasításhoz 

 
Kérjük megjelölni, hogy a lista a további lapon folytatódik-e: IGEN / NEM

 

MENTÉSI ÉS ARCHIVÁLÁSI NYILVÁNTARTÁS 

NY04 

Lap sorszám: 

 

Szervezet megnevezése: 

 

Tárolási hely: 

 

S
E

L
E

J
T

 

Sorsz. Dátum Mentés megnevezése, célja Mentést végző neve 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



        

NY05-ös függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 

 
 

 

MENTÉSI ÉS ARCHIVÁLÁSI ADATLAP 

NY05 

Nyilvántartási 
sorszám: 

 

MENTÉS, ARCHÍVÁLÁS 

Szervezet megnevezése: 

 

Dátum: 

Mentés célja, tartalma: 

 

 

 

Mentés helye: 

Mentés végző neve: Mentést jóváhagyó, elrendelő, megbízó neve és 
osztálya vagy főosztálya: 

 

 

A mentés készült ______ példányban ________ adathordozóra. 

Adathordózók azonosítói: 

 

 

 

A mentett adat eredeti helyről törölve lett / nem lett törölve.(Nem kívánt rész áthúzandó). 

A mentés tárolási helye: 

OLVASHATÓSÁGI ELLLENŐRZÉSEK: 

Dátuma Ellenőrző neve Aláírása 

   

   

   

   

   

MEGSEMMISÍTÉS, SELEJTEZÉS 

Tervezett dátuma: Megvalósítás dátuma: 

Jelenlévők neve Osztály/Főosztály Aláírása 

   

   

   



NY06-os függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 

 

MOBIL ADATHORDOZÓ ESZKÖZ 
ENGEDÉLYEZÉSE 

NY06 

Lap sorszám: 
 

Eszköz megnevezése és típusa: 

Adathordozó azonosítója: 

Tároló kapacitása: 

Engedélyező neve: 
 
Dátum: 20    .év    hó   nap         ________________________________ 

aláírása 

Szervezet megnevezése: 

 

Osztály/Főosztály megnevezése: 

 

Átadó neve: 

Szervezet megnevezése: 

 

Osztály/Főosztály megnevezése: 

 

Átvevő neve: 

Az átvevő nyilatkozata átadás-átvételkor: 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a fentnevezett eszközt, ép és használatra alkalmas állapotban 
átvettem. Megismertem a mobil eszközökkel kapcsolatos Informatikai Biztonsági Szabályzatban 
meghatározott szabályokat és az eszközzel kapcsolatos veszélyeket, kockázatokat. Az Informatikai 
Biztonsági Szabályzatban felsoroltakat betartom, és az eszköz ennek ismeretében használom, kezelem 
és megőrzöm. 
 
 
Dátum: 20    .év    hó   nap         __________________________________ 

átvevő 
Megjegyzés: 
 
 

Szervezet megnevezése: 

 

Osztály/Főosztály megnevezése: 

 

Visszaadó neve: 

Szervezet megnevezése: 

 

Osztály/Főosztály megnevezése: 

 

Visszavevő neve: 

Az átvevő nyilatkozata visszavételkor: 

A visszaadott eszköz állapotát ellenőriztem, az eszközt működő képes és ép állapotban visszavettem. 
 
 
Dátum: 20    .év    hó   nap         ________________________________ 

átvevő 
Megjegyzés: 
 
 



        

NY07-es függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 

Kérjük megjelölni, hogy a lista a további lapon folytatódik-e: IGEN / NEM

 

ADATHORDOZÓ NYILVÁNTARTÁS NY07 

Szervezet megnevezése:  Tárolási hely: Lap sorszám: 

Adathordozó típusa: Mérete: 

S
E

L
E

J
T

E
Z

É
S

 

D
Á

T
U

M
A

 

Sorszám 
Adathordozó 
azonosítója 

 Dátum Használat célja Átadó Átvevő 

  
KIADÁS  

 
  

 
VISSZAVÉTEL    

  
KIADÁS  

 
  

 
VISSZAVÉTEL    

  
KIADÁS  

 
  

 
VISSZAVÉTEL    

  
KIADÁS  

 
  

 
VISSZAVÉTEL    

  
KIADÁS  

 
  

 
VISSZAVÉTEL    

  
KIADÁS  

 
  

 
VISSZAVÉTEL    

  
KIADÁS  

 
  

 
VISSZAVÉTEL    



        

NY08-as függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 

 
Kérjük megjelölni, hogy a lista a további lapon folytatódik-e: IGEN / NEM 
 
 
 

 

SZOFTVERNYILVÁNTARTÁS 
NY08 

Lap sorszám: 
 

Szervezet megnevezése: 

 

Tárolási hely: 
 

S
E

L
E

J
T

 

Sorsz. Dátum Szoftver megnevezése 
Nyilvántartásba vevő, 
mentést végző neve 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



NY09-es függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 

Kérjük megjelölni, hogy a lista a további lapon folytatódik-e: IGEN / NEM

 

JOGOSULTSÁG NYILVÁNTARTÁS 
(Szoftver, hálózati jogosultságok, mappákhoz való 

hozzáférések, eszköz hozzáférés, egyéb) 
Témánként külön-külön kell a nyilvántartási lapokat kezelni. 

NY09 

Lap sorszám: 

S
o

rs
z
á
m

 

Szervezet megnevezése: 

Tárolási hely: 

Nyilvántartás megnevezése: 

Dátum Felhasználó neve Jogosultság mire vonatkozik 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



        

NY10-es függelék 
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MENTÉSI ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLT ADATHORDOZÓ TÍPUSOK ÉS KEZELÉSÜK 
 

Kód Adathordozó Típus 
Rögzítési 

eljárás 
Élettartam/hónap

/ 

Adatátírás időpontja 
/adatfelírás 

dátuma+hónapszám
/ 

Selejtezés utáni 
megsemmisítési eljárás 

HD HDD magnetizálható bevonat fém korongon mágnesezés 60 57 
Demagnetizálás vagy 

teljes roncsolás 

MK Mágnesszalag kazetta 
magnetizálható bevonat polimer alapú 

szalagon 
mágnesezés 60 57 

Demagnetizálás vagy 
teljes roncsolás 

CR CD-R 
lézerfényre érzékeny felület műanyag 

korongon 
optikai 120 114 Teljes roncsolás 

CW CD-RW 
lézerfényre érzékeny felület műanyag 

korongon 
optikai 120 114 Teljes roncsolás 

DR DVD-R 
lézerfényre érzékeny felület műanyag 

korongon 
optikai 120 114 Teljes roncsolás 

DW DVD-RW 
lézerfényre érzékeny felület műanyag 

korongon 
optikai 120 114 Teljes roncsolás 

DL DVD-RDL 
lézerfényre érzékeny felület műanyag 

korongon 
optikai 120 114 Teljes roncsolás 

FL Floppy lemez 
magnetizálható bevonat polimer alapú 

korongon 
mágneses 60 57 Teljes roncsolás 

PD PenDrive mikro áramköri memória digitális 60 60 Törlés 



        

NY11-es függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 
Alkalmazás: Informatikai program (szoftver), melynek feladata valamely informatikai feladat 
elvégzése. 

Backdoor (hátsóajtó) program: olyan, a felhasználó számára általában nem látható elem, amely 
telepítése után teljes kontrollt adhat a számítógép felett egy vagy több távoli személynek. 

Biztonsági Policy: Csoportházirend, biztonsági beállítások összessége, mely meghatározz a 
rendszer működésének körülményeit. 
 
Elektronikus postafiók: a munkahelyi feladatok korszerű és hatékony ellátása érdekében az 
elektronikus levelek fogadása, küldése valamint továbbítása céljából a Hivatalnak és a szervezeti 
egységeknek hivatalos, a közszolgálati tisztviselőknek és munkavállalóknak személyhez kötött 
elektronikus üzenetkezelő rendszere. 

Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes, ideértve az 
elektronikus küldeményt és az elektronikus levelet is. 

Elektronikus küldemény: a Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás útján 
küldött, érkezett elektronikus űrlap(ok) és az azokhoz csatolt egyéb elektronikus dokumentum(ok) és 
hivatalos iratok. 

Elektronikus levél: a központi rendszeren kívüli számítógépes hálózaton keresztül, egyedi levelezési 
címek között levelezőprogram segítségével küldhető és fogadható adategyüttes. Lehetnek hivatalos 
és magánjellegűek. 

Felhasználói leírás: Tartalmazza az alkalmazás (szoftver) használatához, működtetéséhez, 
kezeléséhez, felhasználásához szükséges feltételeket és ismereteket.   

Hardver: Az informatikai rendszer eszközei, fizikai elemei. 

Hálózati végpont: Az informatikai eszközök informatikai hálózathoz való csatlakozását szolgáló fizikai 
és logikai csatlakozási pont.  

Hivatali kapu: A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (központi rendszer, KR) része. Kormány 
által kötelezően nyújtott azonosítási és biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás. A hivatali kapun keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni 
elektronikus üzeneteket és a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez 
(állampolgár) vagy csatlakozott hivatalhoz eljuttathatók. 

Helpdesk alkalmazás: A felhasználó eszközeinek és programjainak hibája esetén ezek jelzésére és 
követésére létrehozott informatikai alkalmazás.  

Honlap: a weben megjelenő egyedi szolgáltató rendszer, amely információkat tartalmaz az adott 
helyről, szervezetről, és amelyen megtalálhatók a további kapcsolódások, oldalak kiindulópontjai. 

Informatikai eszköz: Az információs tevékenységek végrehajtását, folyamatát támogató, vagy 
megvalósító eszköz. 

Informatikai központ: Informatikai központoknak minősülnek azon helyiségek, melyek működő 
szerverek és hálózati elosztó elemek (router, switch) elhelyezésére és működtetésére szolgálnak.  
 
Informatikai rendszer: A hardverek és szoftverek olyan kombinációjából álló rendszer, amit az adat- 
információ feldolgozás különböző feladatainak teljesítésére alkalmazunk. 
 
Internet: Nyílt hálózatok (számítógépek és adatátviteli kapcsolóeszközök) illesztésével létrejött 
világméretű számítógépes hálózat, mely a használója részére információs és kommunikációs 
lehetőséget kínál. 

Internet kijárat: Zárt hálózatok azon csomópontja, amely lehetőséget biztosít az internet információs 
és kommunikációs szolgáltatásainak elérésére. Ez a csomópont magában foglalja az eléréshez 
szükséges vonalat, ha ez analóg vonal, akkor a digitális átvitelhez szükséges modemet, a 
forgalomirányítást végző routert és a belső hálózat védelmét biztosító tűzfalat. 

Internet végpont: Az internet használatára alkalmassá tett személyi számítógép. Az alkalmassá tétel 
történhet műszaki bővítéssel (modem beépítésével vagy csatlakoztatásával) és/vagy speciális hálózati 
szoftverek telepítésével. 

Intranetes portál: A Hivatal internetes szabványokra épülő, zárt, belső használatú portálja, amely 
belső információk tárolására, továbbítására, elérésére szolgál. 



Image: Adatállományokról, programokról, rendszerekről készített mentési állomány digitális bitkép 
formájában. 

IT: InformationTechnology, azaz információtechnológia. 

Kijelölt informatikus: Az Informatikai Osztály által az adott munkaterület informatikai vagy speciális 
munkafeladat ellátására kijelölt informatikus. 

Kliens gép: Számítógép, munkaállomás, amelyen keresztül egy szerverről kérhetünk információt 
(adatokat), szolgáltatásokat. 

Közigazgatási Elektronikus Dokumentumtár (KED): Az önkormányzati és államigazgatási szervek 
közti elektronikus dokumentumáramlás, adatküldés, adatfogadás lehetővé tevő rendszer.  

Munkaállomás: Azok a számítógépek, amelyeken az egyes felhasználók dolgoznak. Itt fut az 
alkalmazás, ezek a gépek használják a hálózat erőforrásait 

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG): A kormányzati szerveket összekötő országos 
telekommunikációs hálózat. 

Rack szekrény: Informatikai berendezések elhelyezésére szolgáló zárt fémszekrény, melyekben a 
hálózat vagy a kommunikáció működéséhez szükséges elemek találhatóak. 

Rendszerszintű beállítások: Az operációs rendszerek vagy alkalmazások alapvető működést 
befolyásoló vagy szabályozó beállításai. A módosítás lehetőségei rendszerint csak megfelelő 
rendszergazdai jogosultsággal érhetők el. 

Router (útvonal irányító): Olyan eszköz, mely a hálózati kapcsolatok felépülését a központ, és/vagy 
végberendezés között kialakítandó kapcsolatok útvonalának kijelölésével irányítja, biztosítva a 
csatlakoztatott eszközök közötti adatcsomagok áramlását. 

Singlesign-on (SSO):Webes rendszerek egyszeri bejelentkezési módszere, amely olyan speciális 
formája a szoftveres azonosításnak, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy adott 
rendszerbe való belépéskor mindössze csak egyszer azonosítsa magát és ezután a rendszer minden 
erőforrásához és szolgáltatásához további autentikáció nélkül hozzáfér. 

Szerver: Kiszolgáló gépek, általában nagy teljesítményű és tárolókapacitású, folyamatos üzemű 
számítógépek, amelyek a hálózatba kapcsolt többi gép számára szolgáltatásokat nyújtanak.  
 
Szoftver: Az informatikai rendszer olyan logikai része (alkalmazás), amely a működtetés 
vezérléséhez szükséges. 

Trójai programok: Egy olyan program, ami mást tesz a háttérben, mint amit a felhasználónak 
mutat.(A trójai falóról nevezték el.) 

Tűzfal: A hálózat(ok) illetéktelen hozzáférés, behatolás elleni szűrését, védelmét biztosító 
eszközökből álló rendszer. 

Tűzszakasz: Az építmény vagy szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló 
egysége, amelyet a szomszédos egységektől – meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű 
– tűzgátló szerkezetek, és a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el. 

VPN: VirtualPrivate Network. A virtuális magánhálózat 

Web (World Wide Web, WWW): nyílt dokumentumszerkesztési és dokumentum-átviteli eljárás. 
Interneten elérhető, hypertext kapcsolatra épülő információs rendszer, amely a honlapokhoz tartozó 
címek alapján ér el médiadokumentumokat és médiaállományokat. 



NY12-es függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 

 
Kérjük megjelölni, hogy a lista a további lapon folytatódik-e: IGEN / NEM

 

ESEMÉNYNAPLÓ 
NY12 

Lapsorszám: 

Szervezet megnevezése: 

Elhelyezési hely: 

Eszköz megnevezése: 

ESEMÉNYEK 

Sorszám Dátum Megnevezése, leírása Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



        

NY13-as függelék 
a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 

 

Kérjük megjelölni, hogy a lista a további lapon folytatódik-e: IGEN / NEM 

 

BELÉPÉSI NAPLÓ 

NY13 

Lap sorszám: 

Szervezet megnevezése: 

 

Helyiség megnevezése: 

Helyiség címe: 

BELÉPÉSI ESEMÉNY 

Sorszám Dátum 
Időpont 

Belépő(k) neve, belépő(k) munkáltatója, belépés indoka 
Informatikus neve és 

aláírása Belépés Távozás 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 



        

NY14-es függelék 
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ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZÕKÖNYV 
 
 
 

Átadó: 
NÉV: 
SZERVEZET: 
TELEPHELY: 

 
Átvevő: 

NÉV: 
SZERVEZET: 
TELEPHELY: 

 
Eszköz: 
 
 

Megnevezése:  ………………………………………. 
Eszközazonosító:  ………………………………………. 
Gyári száma:  ………………………………………. 
Leltári száma:  ………………………………………. 

 
 
DÁTUM: 
 
 

ÁTADÓ     ÁTVEVÕ 
   (aláírása)                       (aláírása) 

 
 
 
 

Az eszközt az adatlap elkészítésekor ellenőriztem és rendben találtam. 
 
 
 
Veszprém, 20    .év     hó    nap 

informatikus 
   (aláírása) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
NY15-ös függelék 

a 60/2017. (VIII.14.) kormánymegbízotti utasításhoz 
 

 

KILÉPŐ DOLGOZÓ INFORMATIKAI 
IGAZOLÁSA 

NY15 

Szervezet megnevezése: 

 

Osztály/Főosztály megnevezése: 

Felhasználó neve: 

Dolgozó nyilatkozata: 

 

Az általam használt számítógép helyi adathordozóján található adatállományok mentéséről a hálózati 
személyes mappába gondoskodtam, az eszköz helyi meghajtóján sem személyes sem hivatalos adat 
nem maradt. A hálózati személyes mappában felesleges selejtezendő adat nem maradt.  

Gondoskodtam a Hivatali személyes postafiókomban található levelek archiválásáról és folyamatban 
lévő ügyekkel kapcsolatos levelek továbbításról. Elektronikus postafiókomban a megfelelő válaszüzenet 
beállítását elvégeztem. 

 
 
 
Dátum: 20    . év    hó   nap                                       ________________________________ 
                                                                                                           felhasználó 
 

Informatikai Osztály nyilatkozata: 

 
Informatikus neve: 
 
 

A dolgozó nevén lévő informatikai eszközök, adathordozók visszavételét és átvezetését elvégeztem. 

A dogozó jogosultságainak elvételéről a kérésnek megfelelően gondoskodtam. 

 
 
 
Dátum: 20    . év    hó   nap                                          ________________________________ 
                                                                                                               informatikus 
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BELÉPŐ DOLGOZÓ MEGISMERÉSI 
NYILAKOZATA 

NY16 

Szervezet megnevezése: 

 

Osztály/Főosztály megnevezése: 

Dolgozó neve: 

Az ismertetett informatikai rendszerek felsorolása: 
 
 
 
 
 

Hozzájárulási nyilatkozat: 

 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok az általam használt informatikai eszköz időnkénti 
átvizsgálásához, Internet használatom és postafiókom az Informatikai Osztály általi ellenőrzéséhet az 
adatkezelési és az adatvédelmi általános szabályzat előírásainak betartása mellett.  

 
 
Dátum: 20    .év    hó   nap                                   ________________________________ 
                                                                                              felhasználó aláírása 

Megimerési nyilatkozata: 

 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a fentnevezett rendszerekről az általános tájékoztatót megkaptam.  

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumokat rövid időn belül elolvasom, és az ismereteket 
elsajátítom. Az informatikai munkámat a dokumentumokban meghatározott szabályok szerint végzem. 

 
 
Dátum: 20    .év    hó   nap                                  ________________________________ 
                                                                                                 felhasználó aláírása 

Az ismertetést elvégző informatikus neve: 

 

Dátum: 20    .év    hó   nap                                 ________________________________ 
                                                                                                 informatikus aláírása 
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BIZTONSÁGI ZÓNÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK NY17 

Zónák 
1. szintű biztonsági 

zóna 
2. szintű biztonsági zóna 

3. szintű biztonsági 
zóna 

Felsorolások: 

Normál iroda 

Folyosók 

 

Hálózati rendezők 

informatikai raktárak 

okmányiroda 

Szerverszoba 

 

Hozzáférési, belépési követelmények: 

Belépés, beléptetés 
eszközei: 

- 

Ennek a zónának a 
helyiségeit kulccsal 

zárhatóvá kell tenni, és 
állandóan zárva kell 

tartani. 

A helyiségekbe 
történő belépés 

lehetőség szerint 
mágneskártyával, 
annak hiányában 
kulccsal történik. 

Belépési kör:  
A informatikai osztály-

vezető által kijelölt 
dolgozók léphetnek be. 

Az informatikai 
osztályvezető által 
kijelölt dolgozók 
léphetnek be. 

A belépés 
engedélyeztetése, 

naplózása: 

A Hivatal területére 
érvényes, normál 

belépési 
engedélyeztetés 

szükséges. 

Az általános belépési 
követelményekhez 

kapcsolódó 
naplózások 

vonatkoznak rá. 

A zónába való belépés 
kulcs felvételével és 
dokumentálásával 

lehetséges az 
Informatikai Osztály 
engedélyével (kivéve 
rendkívüli helyzet, pl. 
tűzeset). A kulcsokból 

egy példány az 
Informatikai osztály 
munkatársánál, egy 

pedig lepecsételt 
borítékban a biztonsági 

szolgálatnál 
elhelyezendő. 

A helyiségbe történő 
belépések 

engedélyezése az 
informatikai osztály 

vezetőjének 
hatásköre. 

A beléptető rendszer 
automatikus 

naplózását lehetőség 
szerint ki kell alakítani. 

A kulcsokból egy 
példányt lepecsételt 

borítékban vagy 
kulcsdobozban a 

biztonsági szolgálatnál 
el kell helyezni. 
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MENTÉSI REND 

NY18 

Lap sorszám: 

Telephely, 
egység neve 

A mentendő 
adatok köre 

A mentendő 
számítógép 

típusa 

A mentendő 
adat 

mennyisége 

A mentés 
ütemezése 

A mentés 
időtartama 

A mentés 
típusa 

A mentés 
gyakorisága, 

módja 

A mentés 
megőrzési 

ideje 

A mentés 
tárolási 

helyszíne 

A mentés 
tárolási 
helye 

A mentés naplózása, 
ennek helye 

Az adathordozó 
azonosítója (típusa, 

megnevezése) 

A mentést végrehajtó 
szoftver/alkalmazás neve, 

verziója 
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VISSZAÁLLÍTÁSI 
JEGYZŐKÖNYV 

Szervezet megnevezése:  

 

 

NY19 

Lap sorszám: 

Visszaállított adatok köre 
Visszaállított 

adatok mérete 
Visszaállítás ideje 

Visszaállítás 
típusa 

Eredmény 
(SIKERES / SIKERTELEN) 

Végrehajtó neve Aláírás 
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SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ 
NYILATKOZATA 

NY20 

 

Szolgáltató neve: 

 

Szolgáltató foglalkoztatottjának neve: 

 

 

Megismerési nyilatkozata: 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában 
foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el és betartom. 

 
 
 
Dátum: 20    . év    hó   nap                                  ________________________________________ 
                                                                                  Szolgáltató foglalkoztatottjának aláírása 

Titoktartási nyilatkozata: 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a munkavégzésem közben megismert minősített, személyes és bizalmas 
adatokat bizalmasan kezelem, semmilyen eszközzel illetve céllal nem adom tovább, nem terjesztem, nem 
teszem közzé. Tudomásul veszem, hogy a fenti rendelkezések megszegése esetén a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben. 

 
 
 
Dátum: 20    . év    hó   nap                                  _________________________________________ 
                                                                                    Szolgáltató foglalkoztatottjának aláírása 
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Hivatal Informatikai Szabályozási Portfóliója 

N

r 
Szabályzat Szabályzat értelmezése Alapja Megjegyzés 

1 
Szabályozási 

Portfólió 

Informatikai szabályzatok, utasítások, 

kézikönyvek tartalmi, működési és 

működtetési rendszere, egy 

dokumentumtár 

NISZ  ajánlás 

A portfólió minden elemének 

összhangban kell lennie az 

ágazati releváns 

szabályozásokkal 

2 
Információbiztons

ági Politika (IBP) 

Az Információbiztonság Politika a 

legfelsőbb szintű, a vezetői 

elkötelezettséget megjelenítő 

dokumentum 

NISZ ajánlás (iránymutatást 

ad) 

 

Az egységes kormányhivatali 

rendszerre vonatkozó, a NISZ 

Információbiztonság 

Politikájának kiterjesztése 

3 

Információbiztons

ági Stratégia 

(IBS) 

Az Információbiztonság Politika 

mentén az egyik legfontosabb 

dokumentum, amely közép és hosszú 

távú stratégiákat határoz meg. A 

stratégia általában a politika 

megfogalmazott célkitűzéseinek 

megvalósítási módszerét és 

érvényesítési módját deklarálja. 

NISZ ajánlás (iránymutatást 

ad) 

 

Az Információbiztonsági 

Stratégiát össze kell hangolni 

kormányzati szinten a 

kormányhivatalok, a NISZ és 

központi hivatalok stratégiáival. 

4

. 

Informatikai 

Biztonsági 

Szabályzat 

(IBSz) 

Az IBSZ alapvető célja, hogy az 

informatikai rendszer működtetése, 

üzemeltetése során biztosítsa az 

adatvédelem elveinek, az 

információbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, s megakadályozza a 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok 

megváltoztatását és jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalát. 

NISZ  ajánlás (megadja a 

kereteket) 

Az IBSZ tartalmazza a portfóliót, 

az IBP-t, és az IBS-t is. (Az IBP 

vezetői elkötelezés, az IBSa 

feladatok megfogalmazása.) 

5 

Az adatvédelem 

általános 

szabályai(AvSz) 

Az informatikai üzemeltetéssel és 

biztonsággal összefüggő terv 

(szabályzat), melynek célja hogy 

katasztrófa bekövetkezése esetén 

meghatározza a megelőzés, 

helyreállítás és kockázatcsökkentés 

szabályait. 

Alaptörvény VI. cikk;az 

információs önrendelkezési 

jogról és az 

információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény; az 

egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény 

(a továbbiakban: Eüak.); 

Az adatvédelem összhangban 

van az informatikai és 

információbiztonsággal. 

Lényege a pontos lehatárolás. 

Az adatvédelem inkább jogi 

értelmezés.  

6 

Az informatikai 

működtetés 

rendje(ÜSz) 

Célja az intézmény informatikai 

üzemeltetésének, HelpDesk-jének, 

szolgáltatásbiztosítása és 

szolgáltatástámogatásának, eszköz 

nyilvántartásának (CMDB) 

szabályozása. 

NISZ ajánlás  

ITIL szabvány szerint, 

Szolgáltatásbiztosítás, 

Szolgáltatástámogatás, 

HelpDesk, CMDB 

A Hivatali üzemeltetési 

szabályzat tartalmi kérdései: 

 szervezeti egységek 

Összhangban a NISZ 

üzemeltetési szabályzatával. (Itt 

a központi hivatalok 

üzemeltetési szabályzatai már 

nem játszanak szerepet, csak az 

IBSZ-ben) 

7 
Mentési és 

archiválási terv 

A mentés, archiválás lehetővé teszi a 

katasztrófa helyzetekből adódó 

adatvesztés kockázatának 

minimalizálást, valamint az üzletmenet 

folytonosság biztosítási garanciáinak a 

növelését  

Kormányhivatalonként – 

egységes keretek között – 

külön kell elkészíteni. 

A szakmai rendszerek esetében, 

ha központi szolgáltatásként 

biztosítják, akkor nem kell. A 

területi központok mentését kell 

keretek között megoldani. 

Az informatikai működtetés 

rendje(ÜSz) része 

8 

Közzétételi 

szabályzat és a 

közérdekű 

adatok 

megismerésének 

szabályai (KSz) 

Célja a közérdekű adatok 
közzétételével kapcsolatos feladatok, 
továbbá a közérdekű és a 
közérdekből nyilvános adatok 
megismerésének szabályozása. 

 

Az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény  

A Hivatal hivatalos honlapján 

megjelenő tartalmak, hírek, 

hirdetmények, közlemények. 
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Magyar Államkincstár informatikai szabályzatai 

 

 

 Alkalmazásfejlesztési Szabályzat a kifizető ügynökségi folyamatokra 

 Informatikai Biztonsági Szabályzat 

 Informatikai Üzemeltetési Szabályzat a kifizető ügynökségi folyamatokra 

 Informatikai Változás- és Eseménykezelési Szabályzat a kifizető ügynökségi 

folyamatokra 

 Informatikai Katasztrófa Helyreállítási Szabályzat a kifizető ügynökségi 

folyamatokra 

 Mentési és Archiválási Szabályzat a kifizető ügynökségi folyamatokra 

 Mobil informatikai eszközök használata és távmunka szabályzat 

 Üzletmenet-folytonossági szabályzat a kifizető ügynökségi folyamatokra 

 


