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1. PREAMBULUM 

1.1. AZ IFSZ META-ADATAI 

Szervezet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

1.2. AZ IFSZ TÁRGYA 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Informatikai 

Felhasználói Szabályzata (a továbbiakban: IFSZ) a Kormányhivatal által használt, üzemeltetett, 

illetve felügyelt informatikai környezetben részletesen szabályozza a felhasználók kötelességeit 

az informatikai eszközök használata során, meghatározza azokat a peremfeltételeket, melyek 

között a felhasználó kapcsolatot létesít az informatikai osztállyal, vagy az adatgazdákkal. A 

szabályzat részletesen kifejti a felhasználó által elvégezhető és tiltott tevékenységeket, megadja 

a számonkérés formáját és módját, rögzíti a biztonsági események jelentésével kapcsolatos 

kötelezettségeket. 

1.3. AZ IFSZ CÉLJA 

A Kormányhivatal informatikai rendszereinek teljes életciklusra vonatkozó működtetése, 

üzemeltetése során biztosítsa az biztonságos, költséghatékony, ügymenet folytonosság 

követelményeinek érvényesülését: 

 az informatikai rendszerek bevezetése; 

 az informatikai rendszerek üzemeltetése; 

 informatikai rendszerek változásvezetése; 

 informatika rendszerek kivételkezelése; 

 felhasználó – informatikai üzemeltető relációban történő szabályozott kapcsolattartás 

feladatainak ellátása során. 

1.4. AZ IFSZ KIADÁSA 

Az IFSZ-ben foglalt rendelkezéseket a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Informatikai Osztály (továbbiakban: Informatikai Osztály) vezetője készítette, együttműködve az 

érintett szervezeti egységekkel, az elektronikus információbiztonságért felelős vezetővel és 

személlyel, valamint a belső adatbiztonsági felelőssel. 

2. SZABÁLYOZÁSI PORTFÓLIÓ 

2.1. SZABÁLYOZÁSI PORTFÓLIÓ 

Az IFSZ az Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (továbbiakban: IBIR) szerves része, 

egységben kezelendő a Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Politikája (a továbbiakban: 

IBP), és az Informatikai Biztonsági Stratégiája (a továbbiakban: IBS), a Kockázat Kezelési 

Eljárásrend (továbbiakban: KKE) és az Informatikai Biztonsági Szabályzattal (továbbiakban 

IBSZ) dokumentumokkal. 

Az IFSZ rendelkezéseit a Kormányhivatal egyéb belső jogi normáival összhangban kell 

alkalmazni. 

2.2. AZ IFSZ SZABÁLYOZÁSI PORTFÓLIÓBAN ELFOGLALT HELYE 

Jelen szabályzat a Kormányhivatal IBSZ alapvetései szellemében hivatott szabályozni az 

informatikai rendszerek üzemeltetését, figyelembe véve a törvényi normatívákat. 
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2.3. AZ IFSZ RÖVIDÍTÉS JEGYZÉKE 

Access Point (AP): A vezeték nélküli hálózat (WLAN) működése során az Access Point-ok 

(továbbiakban AP) hirdetik (SSID) az általuk szolgáltatott hálózatot. Ezekhez az eszközökhöz 

kapcsolódnak a vezeték nélküli kliensek (pl.. PDA-k, Notebook-ok) 

Adat: az információ hordozója, a tények, fogalmak vagy utasítások formalizált ábrázolása, amely az 

emberek vagy automatikus eszközök számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgozásra 

alkalmas. 

Adatállomány: Az informatikai rendszerben logikailag összetartozó, együtt kezelt adatok. 

Adatátvitel: Adatok informatikai rendszerek, rendszerelemek közötti továbbítása. Az adatkezelési 

műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 

módszertől és eszköztől. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 

szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 

Adatgazda: annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy közjogi 

szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat keletkezik. 

Adathordozó: Az információk tárolására használt fizikai anyag (papír, lemez, szalag, memóriakártya, 

pen-drive stb.) 

Adatkártya, Internet adatkártya: Olyan eszköz, amellyel főleg notebookok, laptopok, illetve a 

csatlakozás megfelelősége esetén asztali számítógépek is képesek az Internet szolgáltatások, 

illetve megfelelően biztonságos ( VPN ) adatkapcsolat esetén az Kormányhivatal hálózatának 

elérésére 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes-, vagy közérdekű adatokon végzett 

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, megváltoztatása, 

felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala rögzítése, rendszerezése, tárolása, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, 

DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése is. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 

és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 



7  

 

Adatvédelem: Az adatkezelés során érintett személyek védelmére és az adatok védelme érdekében 

megvalósítandó / megvalósított adatkezelés módjára, formájára, tartalmára vonatkozó 

szabályozások és eljárások. 

Adminisztratív védelem: a védelem érdekében hozott szervezési, szabályozási, ellenőrzési 

intézkedések, továbbá a védelemre vonatkozó oktatás. 

Alkalmazás: Informatikai program (szoftver), melynek feladata valamely informatikai feladat 

elvégzése. 

Auditálás: előírások teljesítésére vonatkozó megfelelőségi vizsgálat, ellenőrzés. 

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. 

Bejelentkezés: Az adatkezelés során érintett személyek védelmére és az adatok védelme 

érdekében megvalósítandó / megvalósított adatkezelés módjára, formájára, tartalmára vonatkozó 

szabályozások és eljárások. 

Bizalmasság: 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. 

Biztonsági esemény kezelése: az elektronikus információs rendszerben bekövetkezett biztonsági 

esemény dokumentálása, következményeinek felszámolása, a bekövetkezés okainak és 

felelőseinek megállapítása, és a hasonló biztonsági események jövőbeni előfordulásának 

megakadályozása érdekében végzett tervszerű tevékenység. 

Biztonsági esemény: nem kívánt vagy nem várt egyedi esemény vagy eseménysorozat, amely 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. 

Biztonsági osztály: az elektronikus információs rendszer védelmének elvárt erőssége. 

Biztonsági osztályba sorolás: a kockázatok alapján az elektronikus információs rendszer védelme 

elvárt erősségének meghatározása. 

Biztonsági Policy: Csoportházirend, biztonsági beállítások összessége, mely meghatározza 

rendszer működésének körülményeit. 

Biztonsági szint: a szervezet felkészültsége az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban 

meghatározott biztonsági feladatok kezelésére. 

Biztonsági szintbe sorolás: a szervezet felkészültségének meghatározása az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben és a 

végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott biztonsági feladatok kezelésére. 

Bluetooth adatátvitel: A Bluetooth szabvány (2.0 EDR) szerinti rádióhullám alapú kapcsolat mobil 

eszközök (telefon, PDA, laptop, stb.) közötti adatátvitelre rendszerint rövid távolságon (néhány 

méter) belül. 

Csatolmány: Az e-mail melléklete, amely lehet bármilyen állomány. Kezelése információbiztonság 

szempontjából nagy gondosságot igényel. 
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Digitális aláírás: A digitális aláírás elektronikusan keletkezett, tárolt és továbbított dokumentumok 

hitelesítésére szolgál. Jelentősége az informatika térhódításával egyre nő. Lényege, hogy az aláírt 

dokumentum tartalmaz egy olyan digitális pecsétet (bináris kódot), amely egyértelműen azonosítja 

a szerzőt. Az aláírást hitelesíteni kell, amely hitelesítési eljárást nemzetközi és nemzeti auditált 

szervezetek szolgáltatnak 

eDokumentum: Az elektronikus dokumentumok számítógéppel kezelhető, digitálisan kódolt 

dokumentumok, beleértve azokat, amelyek valamely fizikai hordozón jelennek meg, és 

használatukhoz számítógéphez illesztett vagy annak részét képező periféria (pl. optikai lemez 

olvasó, lemezmeghajtó) szükséges, és azokat, amelyek hálózati úton érhetők el (pl. adatbázisok, 

elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus újságok, www-helyek). 

Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes, ideértve az 

elektronikus küldeményt és az elektronikus levelet is. 

Elektronikus információs rendszer biztonsága: az elektronikus információs rendszer olyan állapota, 

amelyben annak védelme az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok bizalmassága, 

sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus információs rendszer elemeinek 

sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal 

arányos. 

Elektronikus információs rendszer: az adatok, információk kezelésére használt eszközök 

(környezeti infrastruktúra, hardver, hálózat és adathordozók), eljárások (szabályozás, szoftver és 

kapcsolódó folyamatok), valamint az ezeket kezelő személyek együttese. 

Elektronikus küldemény: a Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás útján 

küldött, illetve 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. 

Elektronikus postafiók / hivatali elektronikus postafiók: a munkahelyi feladatok korszerű és hatékony 

ellátása érdekében az elektronikus levelek fogadása, küldése, valamint továbbítása céljából a 

Kormányhivatalnak és a szervezeti egységeknek hivatalos, a kormánytisztviselőknek és állami 

tisztviselőknek és munkavállalóknak személyhez kötött, borsod.gov.hu domainhez tartozó 

elektronikus üzenetkezelő rendszere. 

Életciklus: az elektronikus információs rendszer tervezését, fejlesztését, üzemeltetését és 

megszüntetését magába foglaló időtartam. 

Észlelés: a biztonsági esemény bekövetkezésének felismerése 

Felhasználó: Szervezet, csoport vagy személy a Kormányhivatal szervezetein belül, aki (amely) az 

Kormányhivatal informatikai infrastruktúráját igénybe veszi. 

Felhasználói leírás: Tartalmazza az alkalmazás (szoftver) használatához, működtetéséhez, 

kezeléséhez, felhasználásához szükséges feltételeket és ismereteket. 

Fenyegetés: olyan lehetséges művelet vagy esemény, amely sértheti az elektronikus információs 

rendszer vagy az elektronikus információs rendszer elemei védettségét, biztonságát, továbbá olyan 

mulasztásos cselekmény, amely sértheti az elektronikus információs rendszer védettségét, 

biztonságát. 
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Fizikai védelem: a fizikai térben megvalósuló fenyegetések elleni védelem, amelynek fontosabb 

részei a természeti csapás elleni védelem, a mechanikai védelem, az elektronikai jelzőrendszer, az 

élőerős védelem, a beléptető rendszer, a megfigyelő rendszer, a tápáramellátás, a sugárzott és 

vezetett zavarvédelem, klimatizálás és a tűzvédelem. 

Folytonos védelem: az időben változó körülmények és viszonyok között is megszakítás nélkül 

megvalósuló védelem. 

Globális kibertér: a globálisan összekapcsolt, decentralizált, egyre növekvő elektronikus információs 

rendszerek, valamint ezen rendszereken keresztül adatok és információk formájában megjelenő 

társadalmi és gazdasági folyamatok együttese. 

Hálózat: Informatikai eszközök közötti adatátvitelt megvalósító logikai és fizikai eszközök minden 

olyan beszélgetés, amely a dolgozó munkakörével összessége. 

Hálózati végpont: Az informatikai eszközök informatikai hálózathoz való csatlakozását szolgáló 

fizikai és logikai csatlakozási pont.  

Hardver: Az informatikai rendszer eszközei, fizikai elemei. 

Helpdesk alkalmazás: A felhasználó eszközeinek és programjainak hibája esetén ezek jelzésére és 

követésére létrehozott informatikai alkalmazás. 

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, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított 

ügyfelekhez (állampolgár) vagy csatlakozott hivatalhoz eljuttathatók. 

Hoax ("kacsa"): E-mail, ami önmagában kárt nem okoz, magától nem terjed. A felhasználók azok, 

akik gondolkodás nélkül, lelkesen, akár több száz példányban is tovább küldik ezeket, és ezzel az 

esetleges rémhírterjesztésen kívül még hatalmas fölösleges forgalmat is generálnak a hálózaton.  

Honlap / weblap: eredeti értelmében egy olyan webdokumentum, mely megfelel a World Wide Web 

számára, és alkalmas arra, hogy egy webböngésző megjelenítse. A webböngésző a weblapot 

monitoron vagy mobil eszközön jeleníti meg. A weboldal az, ami megjelenik, nem pedig a fájl vagy 

fájlok, melyek meghatározzák a weboldal tartalmát és formáját, de sokan a weboldalt leíró fájlokat 

is weboldalnak hívják. 

Illetéktelen kapcsolódás a hálózathoz: A támadó rákapcsolódik a WiFi vagy vezetékes hálózatra és 

aktívan részt vesz annak működésében. Gyakori, hogy a támadás csak a hálózat (internet-elérés) 

használatára korlátozódik, a támadó nem akar adatokat lopni, nem is érdekli a hálózati forgalom, 

csak hozzáférést szeretne. 

Image: Adatállományokról, programokról, rendszerekről készített mentési állomány digitális bitkép 

formájában. 

Információ védelem: Az informatikai rendszerek által kezelt adatok által hordozott információk 

bizalmasságának, hitelességének és sértetlenségének védelme. 

Információ: Bizonyos tényekről, tárgyakról vagy jelenségekről hozzáférhető formában megadott 

megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret, amely valakinek a tudását, ismeretkészletét gyarapítja, vagy 

annak rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja, bizonytalanságot 

csökkent vagy szüntet meg. 
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Informatikai Biztonság: Az informatikai biztonság a védelmi rendszer olyan, a szervezet számára 

kielégítő mértékű állapota, amely az informatikai rendszerekben kezelt adatok bizalmassága, 

sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal 

arányos. Egyszerűsítve: az informatikai rendszerekben kezelt adatok bizalmasságának, 

sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelme. 

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- 

illetve információ feldolgozás különböző feladatainak teljesítésére alkalmazunk. 

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. 

Internet: Nyílt hálózatok (számítógépek és adatátviteli kapcsolóeszközök) illesztésével létrejött 

világméretű számítógépes hálózat, mely a használója részére információs és kommunikációs 

lehetőséget kínál. A TCP/IP protokollon alapuló, nyilvános, világméretű számítógépes hálózat.  

Intranetes portál: A Kormányhivatal internetes szabványokra épülő, zárt, belső használatú portálja, 

amely belső információk tárolására, továbbítására, elérésére szolgál. 

IP Internet Protokoll. Az interneten való kommunikáció alapvető csatornája. 

IT: Information Technology, azaz információtechnológia. 

Kiberbiztonság: a kibertérben létező kockázatok kezelésére alkalmazható politikai, jogi, gazdasági, 

oktatási és tudatosságnövelő, valamint technikai eszközök folyamatos és tervszerű alkalmazása, 

amelyek a kibertérben létező kockázatok elfogadható szintjét biztosítva a kiberteret megbízható 

környezetté alakítják a társadalmi és gazdasági folyamatok zavartalan működéséhez és 

működtetéséhez. 

Kibervédelem: a kibertérből jelentkező fenyegetések elleni védelem, ideértve a saját kibertér 

képességek megőrzését. 

Kijelölt informatikus: Az Informatikai Osztály által az adott munkaterület, szakigazgatási feladatokat 

ellátó szervezeti egység, informatikai vagy speciális munkafeladat ellátására kijelölt informatikus. 

Kliens gép: Számítógép, munkaállomás, amelyen keresztül egy szerverről kérhetünk információt 

(adatokat), szolgáltatásokat. 

Kliensek „eltérítése": A támadó egy „hamis" hálózatot állít fel, és a felhasználók hozzá, nem pedig 

az, eredeti hálózathoz csatlakoznak. Ezek után a kliensek forgalmat a támadó megfigyelheti. 

Jellemzően WiFi hálózatok támadására használt módszer. 

Kockázat: a fenyegetettség mértéke, amely egy fenyegetés bekövetkezése gyakoriságának 

(bekövetkezési valószínűségének) és az ez által okozott kár nagyságának a függvénye. 
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Kockázatelemzés: az elektronikus információs rendszer értékének, sérülékenységének (gyenge 

pontjainak), fenyegetéseinek, a várható károknak és ezek gyakoriságának felmérése útján a 

kockázatok feltárása és értékelése. 

Kockázatkezelés: az elektronikus információs rendszerre ható kockázatok csökkentésére irányuló 

intézkedésrendszer kidolgozása. 

Kockázatokkal arányos védelem: az elektronikus információs rendszer olyan védelme, amelynek 

során a védelem költségei arányosak a fenyegetések által okozható károk értékével. 

Korai figyelmeztetés: valamely fenyegetés várható bekövetkezésének jelzése a fenyegetés 

bekövetkezése előtt annyi idővel, hogy hatékony védelmi intézkedéseket lehessen hozni. 

Közérdekű adat: Olyan - nem személyes - adatok, amelyek az állami vagy helyi önkormányzati 

feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 

kezelésében vannak. 

Kritikus adat: az Infotv. szerinti személyes adat, különleges adat vagy valamely jogszabállyal védett 

adat. 

LAN: (Local Area Network) Gyakorlatilag a helyi hálózat, mely általában egy épület, vagy 

egymáshoz térben közel álló épületcsoport informatikai hálózata. 

Létfontosságú információs rendszerelem: az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé 

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

törvény alapján kijelölt létfontosságú rendszerelemek azon elektronikus információs létesítményei, 

eszközei vagy szolgáltatásai, amelyek működésképtelenné válása vagy megsemmisülése az 

európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt rendszerelemeket vagy azok részeit 

elérhetetlenné tenné, vagy működőképességüket jelentősen csökkentené. 

Logikai védelem: az elektronikus információs rendszerben információtechnológiai eszközökkel és 

eljárásokkal (programokkal, protokollokkal) kialakított védelem. 

MAC Address: A MAC Address a hálózati kártya gyári azonosító kódja. Szabvány garantálja 

egyediségét. Ez alapján azonosítható a hálózatra csatlakoztatott számítógép. Fejlett tudású 

behatolók képesek ennek megváltoztatására a támadó eszközön 

Magyar kibertér: a globális kibertér elektronikus információs rendszereinek azon része, amelyek 

Magyarországon találhatóak, valamint a globális kibertér elektronikus rendszerein keresztül adatok 

és információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok közül azok, amelyek 

Magyarországon történnek vagy Magyarországra irányulnak, illetve Magyarország érintett benne. 

Malware: Ártó szándékú szoftver. 

Megelőzés: a fenyegetés hatása bekövetkezésének elkerülése. 

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. 

P2P: Peer to Peer. Olyan logikai hálózat kialakítás, ahol az egymással kommunikáló eszközök 

egymással egyenrangúak. Általában nincs központi jogosultságkezelés. Jellemzően fájlcserélők 

használják. 
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Passzív lehallgatás: A támadó megfigyeli a hálózati forgalmat és így illetéktelenül jut adatokhoz. Ez 

a támadás megfelelő eszközökkel egészen nagy távolságról is elvégezhető és mivel passzív, 

teljességgel felderíthetetlen. 

PDA: Kézi számítógép. Általában kevés erőforrással rendelkezik, de egyre fejlődő operációs 

rendszerük és hardverük révén közel azonos feladatok ellátására alkalmas, mint egy hagyományos 

PC. 

Program: A számítógép processzorának utasításkészletét felhasználó fejlesztő szoftverek által 

előállított utasítások logikailag és funkcionálisan összetartozó sorozata. 

Proxy: Helyettesítő. Általában a tűzfalrendszer része. A LAN és az Internet közötti kommunikáció 

közé csatolt szerver, amely a LAN igényeit továbbítja az Internet felé, majd az arra érkező választ 

eljuttatja a lekérdezőhöz. Ezért az Internet felől a LAN-on lévő eszközök közvetlenül nem 

támadhatóak. 

Rack szekrény: Informatikai berendezések elhelyezésére szolgáló zárt fémszekrény, melyekben a 

hálózat vagy a kommunikáció működéséhez szükséges elemek találhatóak. 

Reagálás: a bekövetkezett biztonsági esemény terjedésének megakadályozására vagy 

késleltetésére, a további károk mérséklésére tett intézkedés. 

Rendelkezésre állás: annak biztosítása, hogy az elektronikus információs rendszerek az arra 

jogosult személy számára elérhetőek és az abban kezelt adatok felhasználhatóak legyenek. 

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. 

Sértetlenség: 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 elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az 

elektronikus információs rendszer eleme rendeltetésének megfelelően használható. 

Sérülékenység: az elektronikus információs rendszer olyan része vagy tulajdonsága, amelyen 

keresztül valamely fenyegetés megvalósulhat. 

Sérülékenységvizsgálat: az elektronikus információs rendszerek gyenge pontjainak (biztonsági 

rések) és az ezeken keresztül fenyegető biztonsági eseményeknek a feltárása. 

Single sign-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. 

SSID: Az Access Point (ok) által hirdetett hálózat azonosítója az SSID (Service Set IDentifier). A 

kliensek konfigurációjukban beállított SSID-jű hálózathoz csatlakoznak. 

Súlyos biztonsági esemény: olyan informatikai esemény, amely bekövetkezése esetén az állami 

működés szempontjából kritikus adat bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása 

sérülhet, emberi életek kerülhetnek közvetlen veszélybe, személyi sérülések nagy számban 
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következhetnek be, súlyos bizalomvesztés következhet be az állammal vagy az érintett szervezettel 

szemben, alapvető emberi, vagy a társadalom működése szempontjából kiemelt jogok sérülhetnek. 

Számítógépes eseménykezelő központ: az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 

ajánlásai szerint működő, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, amely a nemzetközi 

hálózatbiztonsági, valamint kritikus információs infrastruktúrák védelmére szakosodott 

szervezetekben tagsággal és akkreditációval rendelkezik [(európai használatban: CSIRT (Computer 

Security Incident Response Team), amerikai használatban: CERT (Computer Emergency 

Response Team)]. 

Szerver: Kiszolgáló gépek, általában nagy teljesítményű és tárolókapacitású, folyamatos üzemű 

számítógépek, amelyek a hálózatba kapcsolt többi gép számára szolgáltatásokat nyújtanak.  

Szervezet: az adatkezelést végző, illetve az adatfeldolgozást végző vagy végeztető jogi személy 

vagy egyéni vállalkozó, valamint az üzemeltető. 

Szoftver: Az informatikai rendszer olyan logikai része (alkalmazás), amely a működtetés 

vezérléséhez szükséges. 

Támadás: Valamilyen védett érték megszerzésére, megsemmisítésére, károkozásra irányuló 

cselekmény. Támadás alatt nemcsak a személyek, szervezetek által elkövetett támadásokat, de 

áttételesen a gondatlanságból, nem szándékosan kiváltott veszélyeztetéseket és a környezeti, 

természeti fenyegetéseket is értjük. A támadás legtöbbször nem közvetlenül éri a védett értéket, 

hanem a körülményektől függő támadási útvonalon zajlik le. 

Teljes körű védelem: az elektronikus információs rendszer valamennyi elemére kiterjedő védelem. 

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. 

Üzemeltető: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéni vállalkozó, aki vagy amely az 

elektronikus információs rendszer vagy annak részei működtetését végzi és a működésért felelős. 

Védelmi feladatok: megelőzés és korai figyelmeztetés, észlelés, reagálás, eseménykezelés. 

VPN: Virtual Private 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. 

Zárt célú elektronikus információs rendszer: a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendészeti, 

diplomáciai információs feladatok ellátását biztosító, rendeltetése szerint elkülönült elektronikus 

információs rendszer, amely kizárólagosan a speciális igények kielégítését, az e célra létrehozott 

szervezet és technika működését szolgálja. 

Zárt védelem: az összes számításba vehető fenyegetést figyelembe vevő védelem. 

2.4. AZ IFSZ MELLÉKLETEI 

 IFNY01 melléklet: Kormányhivatal informatikai HelpDesk szolgáltatásának elérhetőségei; 
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 IFNY02 melléklet: A felhasználói jelzéssel szemben támasztott tartalmi követelmények. 

3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

3.1. TÁRGYI HATÁLY 

A Kormányhivatal tulajdonában lévő, vagy az általa üzemeltetett valamennyi meglévő, illetve 

fejlesztés alatt álló és a jövőben fejlesztendő informatikai rendszere, továbbá azok környezetét 

alkotó rendszerelemekre, azok teljes életciklusában (a fejlesztés előkészítésétől a rendszerből 

történő kivonásig), függetlenül azok területi elhelyezkedésétől. 

3.2. SZERVEZETI HATÁLY  

Kiterjed a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységére. 

3.3. SZEMÉLYI HATÁLY  

Kiterjed a Kormányhivatalban foglalkoztatott valamennyi állami tisztviselőre, kormánytisztviselőre 

és munkavállalóra. 

3.4. TERÜLETI HATÁLY 

Kiterjed a Kormányhivatal valamennyi telephelyére. 

3.5. IDŐBELI HATÁLY 

A hatályba lépéstől a visszavonásig. 

3.6. AZ IFSZ TOVÁBBI HATÁLYA  

A Kormányhivatal informatikai rendszerével, szolgáltatásaival szerződéses, vagy más módon 

kapcsolatba kerülő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre (a továbbiakban: külső személy) a velük kötött szerződésben, megállapodásban 

rögzített mértékben. A Szabályzatban foglaltak tudomásulvételét, valamint a titoktartásra 

vonatkozó szabályok betartását a szerződéses partnerrel megkötött szerződésben rögzíteni kell. 

4. A SZABÁLYZAT KAPCSOLÓDÁSAI, VÉGREHAJTÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA 

4.1. AZ IFSZ HATÓKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSI FELADATOK 

4.1.1.  AZ IFSZ HATÓKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ, KÖZPONTI HIVATALOK 

SZABÁLYZATAI 

 A szakigazgatási feladatot ellátó szervezeti egységek szakmai irányító szervei 

informatikai ajánlásai és szabályzatai. 

 Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA – a Közigazgatási Informatikai 

Bizottság 25. számú ajánlása). 

 E-közigazgatási Keretrendszer. 

4.1.2.  AZ IFSZ KAPCSOLATI RENDSZERÉHEZ TARTOZÓ, AZZAL 

ÖSSZEHANGOLANDÓ SZABÁLYOZÁSOK 

Az IFSZ kapcsolati rendszeréhez tartozó, azzal összehangolandó, illetve ezen 

szabályzatban nem szabályozott kérdésekben érvényes szabályozások: 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata (a 

továbbiakban: SZMSZ); 

 Kormányhivatal ügyrendje; 

 Kormányhivatal vonatkozó szabályzatai; 

 Kormányhivatal munkaköri leírásai. 
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 IBIR további szabályozási dokumentumai. 

4.2. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRI ÉS ILLETÉKESSÉGI SZABÁLYOK 

4.2.1.  A SZABÁLYZAT KIDOLGOZTATÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTATÁSA 

Az IFSZ kidolgoztatása, ellenőrzése, majd karbantartatása az Informatikai Osztály 

vezetőjének, vagy az általa kinevezett felelős személynek feladata és hatásköre. 

4.2.2.  A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPTETÉSE, A VÉGREHAJTÁS ELLENŐRZÉSE 

Az IFSZ hatályba léptetése kihirdetésével történik meg, végrehajtásának ellenőrzése az 

Informatikai Osztály feladata. 

4.2.3.  A SZABÁLYZAT BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA 

A szabályzat alkalmazásáért és betartásáért a hivatali szervezet minden egysége, minden 

felhasználója felelős. 

IFSZ hatálya alá vont informatikai eszközök és rendszerek kezelése és a szabályok 

érvényesítése, betartatása az Informatikai Osztály feladata. Az IFSZ betartatásában az 

Informatikai Osztály minden munkatársának munkaköri kötelessége részt venni a napi 

munkája során. 

4.2.4.  A SZABÁLYZAT ELLENŐRZÉSE 

A szabályzat betartásának ellenőrzése, az Informatikai Osztály minden munkatársának 

munkaköri kötelessége a napi munkavégzése során.  

4.3. AZ IBSZ VÉGREHAJTÁSA 

4.3.1.  A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI 

 Az IFSZ betartása és betartatása a Kormányhivatal minden felhasználójának és 

szervezeti egység vezetőjének munkaköri kötelessége.  

 Az IFSZ személyi hatálya alá tartozó valamennyi személynek ismernie kell azokat a 

követelményeket és feladatokat, amelyeket az IFSZ számára meghatároz.  

 A Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységének vezetője az utasítás hatályba 

lépését követően haladéktalanul köteles gondoskodni arról, hogy a vezetése alatt álló 

szervezeti egység munkatársai az utasításban foglaltakat megismerjék. 

 A külső felek – érintettség esetén - a hivatali kapcsolattartón keresztül ismerhetik meg 

a szabályokat. 

 Az IFSZ személyi hatálya alá tartozó valamennyi személy köteles az Informatikai 

Osztály vezetőjét, illetve az elektronikus információbiztonságért felelős személyt 

minden olyan tényről, eseményről értesíteni, amely az IFSZ rendelkezéseinek 

végrehajtását akadályozza, illetőleg ellentétes az IFSZ rendelkezéseivel. 

4.3.2. A VÉGREHAJTÁS ESZKÖZEI 

 Felhasználó – informatikai támogató  / üzemeltető szabályozott kapcsolattartásának 

támogatására HelpDesk (Informatikai hibajegykezelő rendszer) kialakítása, 

működtetése. 

 Ismeretek oktatása, megismertetése és az ismeretek számonkérése; 

 IFSZ kötelező betartatása; 

 IFSZ betartását célzó rendszeres és időszaki ellenőrzések átfogó, vagy cél jelleggel 

(tételes, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzési módszerekkel); 
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 a hálózat és a szerverek rendszeres monitorozása a naplók és nyilvántartások pontos 

és naprakész vezetése, azok rendszeres ellenőrzése; 

 a szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása a szervezeti egységet érintő ellenőrzési 

tapasztalatokról, fegyelmi, vagy biztonsági eseményekről, az elkészített 

jegyzőkönyvek, jelentések, feljegyzések másolatának megküldése révén; 

 IFSZ rendszeres megsértőivel szemben fegyelmi szankciók alkalmazása. 

4.4. AZ IFSZ FELÜLVIZSGÁLATA 

4.4.1. IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK  

IFSZ tartalmát az Informatikai Osztály köteles és jogosult időközönként, de legalább 

évente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. 

4.4.2. VÁLTOZÁS MIATTI FELÜLVIZSGÁLAT 

Az IFSZ tartalmát az alábbiakban felsoroltak előfordulását követően Informatikai Osztály 

köteles felülvizsgálni és szükség esetén módosítani:  

 minden olyan szervezeti változás esetén, amely a benne hivatkozott szervezeti 

egység bármelyikének megszűnésével, vagy jelentős átalakulásával jár; 

 súlyos informatikai biztonsági események (incidensek) után, azok tanulságait 

figyelembe véve; 

 minden olyan jogszabályváltozás esetén, amely a benne foglaltak érvényességét 

módosíthatja.  

4.4.3.  MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT 

Évente egyszer az Informatikai Osztály köteles megfelelőségi vizsgálatot végezni, és ha 

szükséges, az IFSZ-t módosítani. A vizsgálatnak ki kell terjednie: 

 az IFSZ betartásával kapcsolatos ellenőrzések eredményére; 

 a HelpDesk rendszer működésére, a felmerülő problémák és hibák jellegére és 

következményeire; 

 az időközben felmerülő informatikai és adatvédelmi eseményekre és az ezekkel 

összefüggő biztonsági következményekre.  

5. INFORMATIKAI RENDSZER ELEMEI 

A Kormányhivatal informatikai rendszere működőképességének feltételeit, üzemeltetését 

a Kormányhivatal Informatikai Osztálya, illetve az Kormányhivatalhoz tartozó 

szakigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységek informatikai feladattal megbízott 

munkatársai, a központi szerveinek Informatikai Főosztályai, esetlegesen vállalkozói 

szerződéses kapcsolatban álló munkatársak együttesen biztosítják. 

Az eszközökön bárminemű fizikai (hardver) vagy logikai (szoftver) módosítást vagy 

áthelyezést - kivéve a rendszeres napi munkavégzéshez szükséges hardver eszközök, 

(pl. digitális kamera) csatlakoztatása - csak a Kormányhivatal Informatikai Osztályának 

munkatársai, illetve egyedi, az Informatikai Osztály vezetővel előzetesen egyeztetett 

esetekben az informatikai feladatokkal megbízott dolgozó, illetve megbízási vagy 

vállalkozási szerződéssel rendelkező külső szakértő végezhet.  

A Kormányhivatal informatikai rendszerében kizárólag jogtiszta szoftverek használhatók. 

A Kormányhivatalnál mindenkor rendelkezésre kell állnia az alkalmazott szoftverek 

jogtisztaságát bizonyító szerződéseknek. A számítógépekre telepített szoftverek 
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jogtisztaságáért az informatikai feladatellátást végző személy, a fájlokért és tartalmáért a 

felhasználó felelős.  

 

5.1. INFORMATIKAI RENDSZER HUMÁN ASPEKTUSAI 

5.1.1. INFORMATIKAI RENDSZER FELHASZNÁLÓI 

- Joga: 

Joga van a számára kiosztott jogosultságokkal a rendszer erőforrásait és szolgáltatásait 

(tárolóhely, hálózati nyomtatás, stb.) használni. Elsősorban a nagyteljesítményű hálózati 

nyomtatókat használhatja, azok üzemzavara esetén szabad drágább lapköltséggel 

dolgozó, helyi nyomtatót használnia. 

Tilos az informatikai eszközök szerelése, szétszedése, önálló javítása. Az informatikai 

eszközöket felhasználói tulajdonú eszközökkel kiegészíteni csak indokolt esetben, és 

csak az informatikus engedélyével szabad. 

Az informatikai eszközök szereléssel járó áthelyezése az informatikus közreműködésével 

történhet. 

Külső forrásból származó adathordozót és nem a Kormányhivatalnál keletkezett 

dokumentumot csak vírusellenőrzés után szabad használni. Külső forrásból származónak 

kell tekinteni azt az adathordozót is, melyet a felhasználó az otthoni (saját) számítógépén 

használt. 

- Feladata: 

A jelszavak biztonságos tárolása és az előírásoknak megfelelő cseréje. 

A számítástechnikai eszközöket és szoftvereket rendeltetésének megfelelően használja, 

a munkaállomását, egyéni perifériákat a munka befejeztével ill. a munkaidő végeztével 

megfelelően kikapcsolja. 

Hibajelenség esetén köteles a munkáját felfüggeszteni és a hibajelenséget a 

Kormányhivatal informatikai HelpDesk elérhetőségén bejelenteni, valamint a munkahelyi 

vezetőhöz fordulni további utasításért. Szigorúan tilos közvetlenül külső szervízhez, 

hibaelhárításra szerződött harmadik félhez fordulni. 

A Kormányhivataltól történő végleges elkerülés (kilépés) előtt a számítógépeken és 

hálózati adattárolókon általa elhelyezett személyes adatait tartalmazó információkat 

törölni köteles. A szervereken maradó, általa felvitt fájlok sorsáról a kilépő volt osztály, 

vagy magasabb beosztású vezetője dönt. 

- Felelőssége: 

A számítógéptől való hosszabb (több mint 10 perc) távollét esetén a Felhasználó köteles 

a munkaállomást, vagy mobil számítástechnikai eszközt zárolni, vagy kilépni a 

rendszerből. Az őrizetlenűl hagyott gépen lévő alkalmazásban, dokumentumokban 

történő bárminemű módosítás a felhasználó felelőssége. 

A számítógépekre szoftver telepítése, portable / telepítést nem igénylő alkalmazások 

használata - függetlenül a szoftver származási helyétől - szigorúan tilos, ez csak az 

informatikus részére engedélyezett. 

A felhasználó felelős a személyes használatra kiadott eszközök rendeltetésszerű 

használatáért és őrzéséért. 

Felelős a rábízott informatikai berendezések állapotának, állagának megőrzéséért. 

Háttérkép csak olyan lehet, ami a mérete miatt nem igényel jelentős erőforrást, és 

megjelenésében nem sérti az általános jó ízlést. 
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5.1.2. INFORMATIKAI RENDSZER ÜZEMELTETŐI 

- Joga: 

Valamennyi arra alkalmas számítógépen a belépési/informatikusi jelszót beállítja. 

A szervezeti rendben elfoglalt szerep szerint beállítja a felhasználók számítástechnikai 

rendszerekhez való hozzáférési jogosultságait. 

Vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a fertőzött rendszerek vírusmentesítéséről, 

szükség esetén (lehetőség szerint) a sérült állományok helyreállításáról (mentésből). 

Javaslatot tesz a számítástechnikai rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására. 

Javaslatot tesz az új védelmi, biztonsági eszközök és technológiák beszerzésére, 

bevezetésére. 

Javaslatot tesz az eszközpark amortizációs cseréjére. 

- Feladata: 

Munkaállomásokra szerverekre operációs rendszert, felhasználói programokat telepít. 

A felhasználók által bejelentett, a részére delegált / szignált  hibajelenséget kivizsgálja, 

gondoskodik a hiba elhárításáról, vagy további intézkedést javasol. 

Telephelyenként naprakész informatikai eszköz- és programnyilvántartást vezet. 

Szükség és igény esetén gondoskodik a számítástechnikai eszközök áthelyezéséről. 

Felkészíti a felhasználókat az informatikai szabályzatokban megfogalmazott felhasználói 

magatartásra. 

Új rendszerek bevezetésekor oktatja a rendszer alkalmazóit 

- Felelőssége: 

Felelős a számítástechnikai rendszerek üzembiztonságáért, a hálózati programok és 

adatok biztonsági másolatainak készítéséért, karbantartásáért, és őrzéséért. 

A védelmi eszközök működésének, a szervizellátás biztosításának folyamatos 

ellenőrzéséért. 

Az intézmény számítógépes rendszer hardver eszközeinek karbantartásáért, és 

időszakos hardver tesztjeiért. 

5.1.3. SPECIÁLIS ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT A KIEMELT VÉDETTSÉGŰ IDŐSZAKRA 

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

Osztály vezetője jogosult elrendelni speciális üzemeltetési szolgálatot. A szolgálatban 

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

ütemezését az Informatikai Osztály vezetője határozza meg. 

A szolgálat feladata, hogy a kiemelt időszakban a hibákra (leállás, teljesítménycsökkenés 

stb.) történő reagálás a lehető leggyorsabban megtörténjen. Ezen belül a hiba 

megállapítása és javítása, illetve szükség esetén a tartalékmegoldások üzembe állítása 

minél előbb megtörténjen. 

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, DDOS támadás, vírusfertőzés) azonnali 

kezelésére is. 

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. 
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5.1.4. KÜLSŐ SZEMÉLYEK HOZZÁFÉRÉSÉNEK INFORMATIKAI BIZTONSÁGA 

 Részletes meghatározást a Kormányhivatal IBSZ-e tartalmazza. 

5.2. A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL KÖZVETLENÜL HASZNÁLHATÓ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 

ESZKÖZÖK 

5.2.1.  MUNKAÁLLOMÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOFTVER ELEMEK 

A felhasználók fő informatikai munkaeszköze. A Kormányhivatal tulajdonában vagy 

kezelésében lévő személyi számítógépen rendszergazdai (adminisztrátori) jogokkal 

tartósan kizárólag a Kormányhivatal Informatikai Osztályának munkatársai 

rendelkezhetnek. 

Indokolt esetben (pl. tesztelés, hibajavítás) rendszergazdai jogosultság csak átmenetileg, 

dokumentált formában adható ki más személy részére a személyi számítógépekre.  

A Kormányhivatalrészéről tartós használatra olyan szoftver nem vehető át, melynek 

üzemszerű működtetése rendszergazdai jogú felhasználót kíván meg. A Kormányhivatal 

szoftverfejlesztéseinél a műszaki dokumentációkban, illetve a szoftver fejlesztésére kötött 

szerződésekben ezt a tényt rögzíteni kell.  

A munkaállomásokon tárolt adatok védelméért és biztonságáért a felhasználó felelős. 

5.2.2. HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉPEK (NOTEBOOK, TABLET, PDA) 

A hordozható számítástechnikai eszközök méretüknél és funkciójuknál fogva különösen 

veszélyeztetettek, ezért használatukra különös figyelmet kell fordítani. A Kormányhivatal 

kezelésében lévő mobil számítástechnikai eszközök (Notebook, Tablet, PDA, tartósan 

otthon használt munkaállomás stb.) használata során be kell tartani ezen Informatikai 

Szabályzatban foglaltakat. 

Hordozható számítógép kizárólag az Informatikai Osztály által, dokumentált módon 

adható át a felhasználók részére (pl. személyi használatra). A tárolási nyilatkozaton az 

informatikai feladatokkal megbízott dolgozónak fel kell tüntetni a hordozható számítógép 

jellemzőit, tartozékait. A kitöltött és aláírt formanyomtatvány eredeti példányát az 

eszköznyilvántartást végző szervezeti egység részére kell átadni, a nyilatkozat másolati 

példányát pedig az Informatikai Osztályon, és az érintett szervezeti egységnél kell tárolni. 

A hordozható számítógépeken tárolt adatokat hálózati hozzáférés lehetősége esetén 

haladéktalanul (az eszköz nyilvántartás szerinti telephelyén) át kell helyezni olyan 

szerverekre, amelyeken a tárolt adatok mentése napi rendszerességgel biztosított. 

A hordozható, valamint az otthoni használatra kiadott számítástechnikai eszközök 

licenszjogilag a Kormányhivatalon belül üzemelő berendezésnek számítanak. Tartós 

otthoni használatát követően (1 hónapot meghaladóan és legkésőbb 4 havonként), a 

Kormányhivatal informatikai hálózatához történő csatlakozást megelőzően a 

Kormányhivatal Informatikai Osztályának munkatársának felülvizsgálatra be kell mutatni, 

aki egy sandbox környezetben előzőleg biztonsági ellenőrzést végez az eszközön, majd 

elvégzi a szükséges frissítések telepítését, konfiguráció beállítását. 

Ezeket a hordozható eszközöket kizárólag csak a Kormányhivatal munkatársa 

használhatja, azokat felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos. A Kormányhivatal területén 

kívül is biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását (pl. 

felhasználó/jogosultság szabályozása). Az eszköz elvesztését, meghibásodását - további 
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intézkedés céljából -haladéktalanul be kell jelenteni az adott szervezeti egység 

vezetőjének, és az Informatikai Osztály vezetőjének. 

Amennyiben az eszköz saját adatvédelmi vagy titkosító hardver elemmel rendelkezik, 

annak használata kötelező. Ebben az esetben a titkosítás bekapcsolásával egy időben 

lezárt borítékban a jelszót az adott szervezeti egység vezetőjének, és az Informatikai 

Osztály vezetőjének át kell adni, aki köteles azt elzárva tárolni. 

Személyi számítógépen rendszergazdai (adminisztrátori) jogokkal tartósan kizárólag a 

Kormányhivatal Informatikai Osztályának munkatársai rendelkezhetnek. 

5.2.3. ADATHORDOZÓK 

CD/DVD Optikai tároló eszköz. Nagy mennyiségű adat tárolására használható. Az eszköz 

csak speciális audit rendszerrel alkalmas adatok hosszú távú tárolására, archiválásra, 

USB tároló eszközök (külső adattároló, és a digitális kamera is). USB porton keresztül 

kommunikáló adathordozó berendezések. 

Adatmentő szalagok, amelyek kizárólag adatmentésre, adattárolásra és archiválásra 

használhatók. Ezen eszközöket kizárólag az informatikai feladatokkal megbízott dolgozó, 

vagy az arra feljogosított személy kezelheti. Kezelésükre nagy gondot kell fordítani, mert 

az adatmentő szalagok információértéke megegyezik a szervereken tárolt adatokéval. 

Egyéb, adattárolása alkalmas eszközök, amelyek a technikai fejlődés során megjelennek, 

szintén jelen szabályzás szerint kezelendők. 

Adathordozónak kell tekinteni a fentieken kívül még a: 

 kinyomtatott dokumentumokat, 

 hang és egyéb adatrögzítésre alkalmas eszközöket, 

 rendszerdokumentációkat. 

Az adathordozókat - azokat is, amelyek használaton kívül vannak - illetéktelen 

személyektől védett, biztonságos helyen kell tárolni. Amennyiben ezek az adathordozók 

munkaközi példányok, a felhasználásuk után meg kell semmisíteni. 

A Kormányhivatal rendszerei központi adattárolásúak, az ügyintézői munkaállomásokon 

csak adatkezelés folyik. A Hivatal adatvagyonához tartozó adatok jellegét tekintve 

zömében szenzitív adatok, így a hálózatban alkalmazott munkaállomások (PC-k) 

adattároló-eszközein csak programokat és az azok működtetéséhez szükséges 

adatállományokat lehet tárolni. 

Az adathordozókat (adatokat) védeni kell a sérülés és megsemmisülés (katasztrófák) 

ellen, a központi rendszerről (szerver) készült mentés adathordozóinak egy példányát 

lehetőség szerint a rendszer helyszínétől elkülönített helyen lemez, vagy 

páncélszekrényben kell tárolni. 

A számítógépen tárolt információk a fizikai szállítás során az illetéktelen hozzáférés és a 

visszaélés veszélyének vannak kitéve. A számítástechnikai adathordozók biztonságos 

szállítása érdekében az alábbi szabályokat kell betartani: 

 szállítást épületen kívül csak az adott szervezeti egység vezetője rendelhet el, 

 szállítás során a vagyonbiztonság érdekében fokozott figyelemmel kell eljárni, 

 az adathordozót óvni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől, 
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 amennyiben van rá lehetőség, az adathordozón tárolt adatokat a szállítás előtt 

titkosítania kell (pl. ZIP formátumú tömörítés, jelszóval ellátva, PGP fájltitkosítás), 

 rendkívüli esemény esetén az adott osztály vezetőjét, az Informatikai Osztály 

vezetőjét haladéktalanul értesítenie kell. 

A fentiek alól kivételt képeznek jelenleg az olyan jellegű adatállományok telephelyen kívüli 

kezelése, amely a napi hatósági tevékenység ellátásához (Pl: Helyszíni ellenőrzés, 

jegyzőkönyvfelvétel) elengedhetetlenek. 

5.2.4. INFORMATIKAI HÁLÓZAT FIZIKAI ESZKÖZEI 

Az informatikai hálózat fizikai eszközeire, mint a hálózat elsődleges kapcsolódási pontjaira 

fokozott figyelmet kell fordítani. A felhasználónak tilos a hálózat bármely végpontjába a 

Kormányhivatal Informatikai Osztályának munkatársa tudta és engedélye nélkül bármilyen 

eszközt csatlakoztatni, mivel a modern strukturált hálózatkialakításnál a felhasználó 

számára nem áll rendelkezésre az adott végponton található szolgáltatással kapcsolatos 

információ, így egy téves kapcsolódási kísérlet eredménye a végponti, vagy a központi 

eszköz meghibásodásához vezethet. A fali a RJ45 aljzatok aktiválása csak felhasználói 

igénybejelentést követően történhet. A felhasználói munkakörnyezetbe tartósan csak 

rendezetten, balesetveszélyt kerülve lehet LAN kábelt vezetni. 

Az informatikai hálózat rendszerelemei: 

 fizikai kábelhálózat és végpontjai – strukturált fizikai hálózat, 

 hálózati végpont és a számítógép közötti kapcsolatot szolgáló munka kábel, 

 aktív eszközök (pl. switchek, routerek).  

5.2.5.  PERIFÉRIÁK / KAPCSOLÓDÓ IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK 

Nyomat-előállító eszközök: A nyomtatók segítségével digitális adatállományból papír-

alapú dokumentumok készíthetők.  

Kerülendő a csak egy munkaállomásra csatlakoztatott nyomtatók üzemeltetése, előnyben 

kell részesíteni a gazdaságosabb, nagyteljesítményű, nagy létszámú munkacsoportok 

kiszolgálására alkalmas csoportba szervezhető hálózati és multifunkciós nyomtatókat.  

Speciális esetben (pl. kisméretű bizonyítvány, személyzeti, bizalmas, titkos adatok, 

Kormányhivatal telephelyén kívül végzett ellenőrzési tevékenység során kiállított 

jegyzőkönyv nyomtatásához) munkaállomásra csatlakoztatott nyomtatók használata 

megengedett. A munkaállomáshoz közvetlen kapcsolódó, megosztott nyomtatók 

használata kerülendő. (az informatikai hálózatot terhelő nagy erőforrás igényük és 

üzembiztonsági okok miatt) 

Lapolvasók (szkennerek): A szkennerek segítségével papír-alapú dokumentumokból 

digitális dokumentum hozható létre. Az eszközök használatakor könnyen túlméretes 

képfájlok hozhatók létre, ezért kezelésük, beállításuk külön szakértelmet igényelhet. 

Fax készülékek: A modern Fax készülékeket gyakran számítógéppel való 

kommunikációra is felkészítik, amelyek segítségével közvetlenül a számítógépről 

lehetséges faxot küldeni és fogadni, illetve ezeket a Fax készülékeket nyomtatóként is 

lehet használni. Különös gondot kell fordítani azon Fax készülékekre, amelynek beépített 

modemjeit a számítógépek saját modemként tudják használni. 

Fénymásolók, multifunkciós berendezések: (amennyiben a Kormányhivatal 

informatikai rendszerhez kapcsolódik). A fénymásoló berendezések, gyakran szkenner, 
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illetve nyomtató funkcióval, illetve hálózati kapcsolódási lehetőséggel is rendelkeznek. 

Ezek használatára a „Lapolvasók", a „Nyomtatók", „Fax készülékek" bekezdésekben 

leírtak az irányadók. 

Digitális fényképezőgépek. A digitális fényképezőgépek segítségével nem csak digitális 

kép állomány, de egyéb számítógépes adatállomány is hordozható, használatuk során az 

„adathordozók” pontban foglaltakat kell figyelembe venni. 

Modem:. A modem használatával lehetőség nyílik távoli rendszerek (pl. banki terminálok) 

közvetlen elérésére, de a modem lehetőséget ad a Kormányhivatal informatikai 

hálózatához való hozzáférésre, amely komoly biztonsági kockázatot jelent. A modem 

használata nem támogatott, mert ezek komolyan veszélyeztetik a rendszer biztonságát. 

Amennyiben mégis szükséges, a modem kizárólag az Kormányhivatal Informatikai 

Osztály vezetőjének engedélye alapján (nyilvántartásba vétel és a szükséges 

konfigurációk jóváhagyását követően), a biztonsági előírások betartásával az informatikai 

feladatokkal megbízott dolgozó felügyelete mellett használható. 

Monitor:. A számítógéphez csatlakoztatható külső eszköz, amely a felhasználó számára 

vizuális formában jeleníti meg az információkat. 

6. INFORMATIKAI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS 

6.1. ALAPELVEK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A Kormányhivatalnál nem lehet olyan eszközt használni, amelyet az Informatikai Osztály 

munkatársa nem vett állományba. Az állományba vétel során az Informatikai Osztály munkatársa 

az informatikai eszközt felméri, és nyilvántartásba veszi. Amennyiben a Kormányhivatal szervei 

között eszköz átadás történik, azt a nyilvántartás keretein belül dokumentálni kell. 

A Hivatalnál az eszközök és kellékanyagok útját a bevételezéstől a felhasználásig dokumentálni 

kell. 

Bevételezésen az eszközök és kellékanyagok Informatikai Osztályhoz, való bekerülését, fizikai 

átvételét kell érteni. 

Felhasználáson azt az időpontot kell érteni, amikor az eszköz és kellékanyag az Informatikai 

Osztályról a felhasználási helyre kerül. 

6.2. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

Az eszközök és kellékanyagok szervezeti egységen kívülre, csak átadás - átvételi bizonylattal 

adhatók át az átvételre jogosult szervezeti egység részére. 

Az átadás – átvétel tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell és a hozzá kapcsolódó bizonylatot át 

kell adni a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály 

részére. 

6.3. ESZKÖZÖK ÉS KELLÉKANYAGOK KEZELÉSE 

Informatikai eszközt bevételezni, kiadni, áthelyezni csak a Kormányhivatal Informatikai 

Osztályának kijelölt munkatársa jogosult. 

Az eszközöket és kellékanyagokat a szállítótól vagy más helyszínről való átvételkor a használt 

nyilvántartásban rögzíteni kell. A nyilvántartás a kijelölt informatikus feladata. 
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7. JOGOSULTSÁGI RENDSZER, JELSZAVAK, FELHASZNÁLÓK AZONOSÍTÁSA 

A Kormányhivatal informatikai rendszerein belül többszintű jogosultsági rendszer került 

kialakításra. A szolgáltatás háttere a központi címtár, melynek technológiai megvalósítása, 

implementációja a Novell eDirectory, a Microsoft Active Directory. A fenti, központi Kormányhivatal 

által szolgáltatott, illetve közvetített szolgáltatáson kívül jelen vannak még a szakmai főhatóságok 

rendszerén belüli címtárak, illetve egyedi alkalmazás szintű jogosultság kezelő rendszerek. 

A Kormányhivatal fájl- és adatstruktúra szintén többszintű jogosultságrendszerrel rendelkezik. 

Minden felhasználó rendelkezik egy saját felhasználói fiókkal, amelyen a tárolt adatokhoz csak és 

kizárólag az arra jogosultsággal rendelkező személy fér hozzá. Csak azonosított és hitelesített 

felhasználó jelentkezhet be a hálózat bármely erőforrására. 

7.1. JELSZAVAK KÉPZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

- Részletes meghatározást a Kormányhivatal IBSZ-e tartalmazza. 

7.2. FELHASZNÁLÓK AZONOSÍTÁSA 

- Részletes meghatározást a Kormányhivatal IBSZ-e tartalmazza. 

7.3. FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

Az IBSZ-ben részletesen szabályozott formában került a jogosultságkezelés szabályozásra, 

az alábbi pontokban a felhasználó – informatikai támogató közötti folyamatok kerültek 

részletesen meghatározásra. 

7.3.1.  FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG IGÉNYLÉSE 

A felhasználónak az IBSZ erre szolgáló mellékletén, kell kezdeményeznie a szervezeti 

egység vezetőjének engedélyével, a nyomtatvány kitöltése, aláírása, vezetővel történő 

aláírás, illetve lebélyegzést követően a Kormányhivatali HelpDesk részére történő továbbítás 

útján.  

A Kormányhivatal HelpDesk elérhetőségeit a jelen szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza (IFNY01).  

A bejelentés tartalmi követelményeit jelen szabályzat 2. melléklete tartalmazza (IFNY02).  

A tartalmilag hiányos, vagy formailag nem megfelelő kérelmek alapján nem kerül a 

felhasználói jogosultság létrehozásra. 

7.3.2.  FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG MÓDOSÍTÁSA 

A felhasználónak az IBSZ erre szolgáló mellékletén, kell kezdeményeznie a szervezeti 

egység vezetőjének engedélyével, a nyomtatvány kitöltése, aláírása, vezetővel történő 

aláírás, illetve lebélyegzést követően a Kormányhivatali HelpDesk részére történő továbbítás 

útján.  

A Kormányhivatal HelpDesk elérhetőségeit a jelen szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza (IFNY01).  

A bejelentés tartalmi követelményeit jelen szabályzat 2. melléklete tartalmazza (IFNY02). 

Szükséges egyértelműen jelölni mely jogosultságok kerüljenek kivezetésre, mely 

jogosultságok jelennek meg új igényként.  

A tartalmilag hiányos, vagy formailag nem megfelelő kérelmek alapján nem kerül a 

felhasználói jogosultság módosításra. 
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7.3.3.  FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG MEGSZÜNTETÉSE 

A felhasználónak az IBSZ erre szolgáló mellékletén, kell kezdeményeznie a szervezeti 

egység vezetőjének engedélyével, a nyomtatvány kitöltése, aláírása, vezetővel történő 

aláírás, illetve lebélyegzést követően a Kormányhivatali HelpDesk részére történő továbbítás 

útján.  

A Kormányhivatal HelpDesk elérhetőségeit a jelen szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza (IFNY01).  

A bejelentés tartalmi követelményeit jelen szabályzat 2. melléklete tartalmazza (IFNY02).  

A beazonosításra alkalmatlan kérelmek alapján nem kerül a felhasználói jogosultság 

megszüntetésre. 

8. ONLINE TARTALMAKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

A Kormányhivatal informatikai rendszerébe tartozó számítástechnikai eszközök stratégiai 

fontosságú adatok tárolására szolgálnak, amelyek sértetlenségét, bizalmasságát, 

rendelkezésre állását az Internet szolgáltatás igénybevételekor is meg kell őrizni. 

A Kormányhivatal informatikai rendszerbiztonságát minden külső kommunikációs kapcsolat 

gyengíti. A biztonsági veszélyforrások az adminisztrációtól való távolság függvényében egyre 

jelentősebbek. A Kormányhivatal Internet szolgáltatással rendelkező hálózatának egésze és 

minden egyes hálózati csomópont, illetve szolgáltatás támadási felületet nyújt a megfelelő 

védelem, illetve a megfelelő felhasználói magatartás hiányában. 

8.1. INTERNET HASZNÁLATA 

Az Interneten elérhető információk úgynevezett "Internet böngésző" (Browser) 

szoftverekkel elérhetőek (pl.Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Edge, Internet 

Explorer). 

A Kormányhivatal az Internetet használók körét, az elérhető tartalmat korlátozza, 

korlátozhatja. Csak és kizárólag a jogosultsági rendszerben engedélyezett felhasználó 

veheti igénybe az Internet tartalomszolgáltatásait. Az Internet elérése csak hálózati 

operációs rendszerben történő felhasználói azonosítást követően engedélyezett. 

Külön engedély nélkül tilos más egyéb Internet kapcsolat létrehozása, vagy annak 

kísérlete (analóg modem, ISDN, ADSL, kábel, Wireless, GPRS, LTE, vagy egyéb módon). 

Tilos továbbá – különös tekintettel a szűkös rendelkezésre álló sávszélességre - az 

Interneten keresztüli online streaming szolgáltatások (video) igénybevétele. 

Az Interneten számos adat letölthető. Az Internetről történő letöltések akár teljes 

mértékben lefoglalhatják a hivatal rendelkezésre álló adatátviteli sávszélességet, amely 

az adott telephely informatikai rendszerének működőképességét nagymértékben 

veszélyeztetheti. A Kormányhivatal Informatikai Osztály munkatársai ilyen esetekben, 

saját hatáskörben azonnal letilthatják a felhasználót a szolgáltatás igénybevételétől. A 

letiltásról a felhasználó közvetlen vezetőjét minden esetben, írásban értesítenie kell, aki 

saját hatáskörben köteles eljárni a felhasználóval szemben. 

A Kormányhivatali internet elérés nem használható az alábbi tevékenységekre: 

- az érvényes magyar jogszabályokba ütköző cselekmények, ideértve a következőket, 

de nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott 
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haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok 

megsértése; szoftverek szándékos és tudatos illegális használata, terjesztése;  

- a Kormányhivatal informatikai rendszeréhez kapcsolódó más - hazai vagy 

nemzetközi - hálózatok szabályaiba ütköző tevékenységek, amennyiben ezek a 

tevékenységek ezen hálózatokat érintik;  

- haszonszerzést célzó, közvetlen üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése;  

- az internet elérést biztosító eszközök, illetve erőforrásai szabályos működését 

megzavaró, veszélyeztető tevékenység;  

- az internet elérést biztosító eszközöket, illetve erőforrásait indokolatlanul, vagy 

szándékosan túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység (pl. 

straming, elektronikus játékok, SPAM);  

- az internet elérést biztosító eszköz erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz 

történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata (például mások 

leveleinek elolvasása hagyományosan jogszabályba ütköző tevékenység, és ez az 

elektronikus levelekre is vonatkozik, tehát ez a levéltitok megsértésének minősül);  

- az internet elérést biztosító eszköz erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak 

illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló bármilyen 

tevékenység;  

- a Kormányhivatal informatikai rendszer biztonságát veszélyeztető információk, 

programok használata, terjesztése, tárolása;  

- vallási, etnikai, politikai, erkölcsi vagy más jellegű érzékenységet sértő, másokra 

nézve sértő, esetleg másokat zaklató tevékenység (pl. szélsőséges nézeteket 

képviselő, fajgyűlölő, vagy pornográf anyagok megtekintése, tárolása, közzététele 

vagy továbbítása);  

- mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályozása (pl. 

kéretlen, zaklató levelek küldése);  

- a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata. 

Lényeges kitérni arra, hogy a szellemi alkotásokat hagyományosan szerzői jogok védik. 

Erre a védelemre nevének megadásával automatikusan jogosult a szerző. A szerzői jogok 

védelmére nemzetközi egyezmények vonatkoznak, melyek Magyarországon is 

érvényesek, tehát a Kormányhivatal nem nézheti el ezek megsértését. „Copyright” által 

védett szoftvert csak az idevonatkozó szerződéssel összhangban lehet használni.  

A nem szabadon terjeszthető programok lemásolása az internet elérést biztosító eszközről 

és annak máshol való használata, vagy ilyen programok engedély nélküli elhelyezése a 

Kormányhivatal informatikai rendszeren, a szerzői jogok megsértése bűncselekmény! 

Az internet használattal kapcsolatos etikai szabályok a következők (az alábbiak 

ismeretének birtokában, és betartása mellett nem okozunk kellemetlenséget más - a 

kormányhivatali internet használatot igénybe vevő – személyeknek): 

- az a tény, hogy meg lehet tekinteni egy állomány tartalmát, el lehet olvasni egy 

dokumentumot, nem jelenti azt, hogy meg is kell tenni;  

- a felhasználóknak takarékoskodni illik a Kormányhivatal informatikai rendszer 

erőforrásaival;  

- lehetőleg minél előbb törölnie kell azokat a korábban letöltött saját állományokat, 

melyekre nincs szüksége;  

- nem ajánlott személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, igazolványszám, 

bankkártya-szám, születési adatok, esetleg e-mail cím) megadása olyan 
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weboldalakon, ahol nem biztosított ezek biztonságos kezelése. Sose adjuk meg 

a helyi rendszeren használt felhasználói nevünket és jelszavunkat, és azt ne is 

használjuk más szolgáltatásnál (pl. webes levelezés). Sokszor előfordul, hogy a 

megadott adatokat más célra is felhasználják, vagy például e-mail címünkkel 

visszaélve a későbbiekben óriási reklámözönnel találkozunk postaládánkban. 

A felhasználóknak mindent meg kell tenni a Kormányhivatali informatikai rendszer 

védelméért. Ennek érdekében - a megfelelő online szolgáltatások igénybevételénél, ahol 

ez igényként felmerül - elsősorban megfelelő jelszót kell választania, továbbá a jelszót 

legalább évenként illik megváltoztatnia.  

- Nem szabad olyan jelszót választani, ami egy szótárban benne lehet. Az ilyen 

jelszavakat megfelelő program néhány perc alatt megtalálja.  

- Nem szabad olyan jelszót adni, ami a környezetből kideríthető (telefonszám, 

lakcím, barát/nő neve stb.) Például a könnyen megjegyezhető szavakat érdemes 

bonyolítani számokkal. 

- Tilos online internetes szolgáltatáshoz a Kormányhivatali rendszerekhez használt 

adatokat / jelszavakat használni. 

Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatali internet elérést biztosító eszközök nincsenek 

külön helységben elszeparálva, ezért használatuk során ügyelni kell, hogy a hivatali 

munkavégzésben, illetve az ügyfél-fogadásban az internet használattal a legcsekélyebb 

mértékben sem okozzon zavart, illetve sérülést az internet szolgáltatást igénybe vevő 

személy. 

8.2. ELEKTRONKUS LEVELEZÉS 

A Kormányhivatalon belüli és a külső partnerekkel fenntartott kapcsolatokból adódó 

információáramlás folyamatosan áttevődik az elektronikus levelezési rendszerre, ezzel 

lecsökkentve a papíron történő információtovábbítás mennyiségét. Ehhez minden 

levelezési szolgáltatást igénybe vevő felhasználónak rendelkeznie kell saját személyre 

szóló e-mail címmel és hozzá tartozó postafiókkal. A postafiók igénylése során a 7.3.1 

pontban leírtak szerint kell eljárni. 

Az elektronikus levelezés használatánál a alkalmazni kell a 8.1 pontban foglalt tiltó és 

etikai előírásokat. 

9. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSA 

9.1. BESZERZÉS KEZDEMÉNYEZÉS 

A beszerzés kezdeményezés, a KEF eljárás lefolytatásáig az alábbi folyamat szerint kerül 

végrehajtásra: 

# 
Tevékenységek, 

műveletek 

Jogszabályi alap 
Előkészítés, illetve az 

egyes feladatok tartalma 
Keletkező dokumentumok 

Felelősök / 
Kötelezettségvállaló 

típus rövidítés 

1 
Eszköz igény 
megjelenése 

BU SZMSZ, IBSZ Eszköz igény megjelenése 
Feljegyzés az eszköz igényről / 
Megrendelési dokumentum a 
szervezeti egység vezetőjétől 

Informatikai referens / 
Szervezeti egység 

vezető 
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2 
Beruházás esetén 

felmentés 
igénylése 

BU SZMSZ, IBSZ 
Beruházás esetén 

felmentés igénylése 
Felmentési kérelem  Informatikai referens 

3 

Megrendeléshez 
szükséges 

dokumentumok 
összeállítása 

BU SZMSZ, IBSZ 

Megrendeléshez 
szükséges 

dokumentumok 
összeállítása 

 A korábban előállított 
dokumentumok, árajánlatok, 
és a 3. sz. melléklet a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Kötelezettségvállalás, 
Ellenjegyzés, Utalványozás, 

Érvényesítés rendjéhez 
(Igénylőlap Árubeszerzéshez, 

szolgáltatáshoz, egyszeri, 
szerződést nem igénylő 

megrendeléshez 

Informatikai referens / 
Szervezeti egység 

vezető 

4 

Megrendelés 
összeállítása, 

átadása a 
Pénzügyi és 

Gazdálkodási 
Főosztály részére 

BU SZMSZ, IBSZ 

Megrendelés 
összeállítása, átadása a 

Pénzügyi és Gazdálkodási 
Főosztály részére 

Korábbi dokumentumok, 
továbbá feljegyzés az eszköz 

beszerzésének a BM 
informatikai egyetértésének 

tényének rögzítéséről. 

Informatikai referens / 
Szervezeti egység 

vezető 

5 
KEF eljárás 
lefolytatása 

BU, TV 
Közbeszerzési 
szabályzat  
Kbt. 

KEF eljárás lefolytatása 

 A korábban előállított 
dokumentumok, árajánlatok, 
és a 3. sz. melléklet a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Kötelezettségvállalás, 
Ellenjegyzés, Utalványozás, 

Érvényesítés rendjéhez 
(Igénylőlap Árubeszerzéshez, 

szolgáltatáshoz, egyszeri, 
szerződést nem igénylő 

megrendeléshez 

Informatikai referens / 
Szervezeti egység 

vezető 

9.2. BESZERZETT ESZKÖZ KIHELYEZÉSE 

A beszerzett eszköz felhasználói helyre történő kihelyezése az alábbiak szerint kerül 

végrehajtásra:  

Ssz. 
Tevékenységek, 

műveletek 

Jogszabályi alap 

Előkészítés, illetve az 
egyes feladatok tartalma 

Keletkező 
dokumentumok 

Felelősök / 
Kötelezettségvállaló 

típus rövidítés 

1 
Eszköz igény 
megjelenése 

BU SZMSZ, IBSZ Eszköz igény megjelenése 
Igényt tartalmazó 

dokumentum 

Informatikai referens / 
szervezeti egység 

vezetője 
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2 

Kiválasztás és 
konfigurálás 

(eszköz 
előkészítése) 

BU SZMSZ, IBSZ 
Kiválasztás és 

konfigurálás (eszköz 
előkészítése) 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

Informatikai referens 

3 
Anyagmozgatás a 

helyszínre 
BU SZMSZ, IBSZ 

Anyagmozgatás a 
helyszínre 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

Informatikai referens 

4 
Helyszíni 

konfiguráció és 
tesztelés 

BU SZMSZ, IBSZ 
Helyszíni konfiguráció és 

tesztelés 
Eszközmozgatási 

formanyomtatvány 
Informatikai referens 

5 
Az eszköz átadása 

/ használatba 
vétele 

BU SZMSZ, IBSZ 
Az eszköz átadása / 
használatba vétele 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

Informatikai referens 

 

9.3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HIBAELHÁRÍTÁSA A MEGLÉVŐ ERŐFORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁSA MELLETT 

Az informatikai hibaelhárítási folyamat az alábbiak szerint kerül végrehajtásra:  

Ssz. 
Tevékenységek, 

műveletek 

Jogszabályi alap 
Előkészítés, illetve 
az egyes feladatok 

tartalma 

Keletkező 
dokumentumok 

Felelősök / 
Kötelezettségvállaló 

típus rövidítés 

1 
Meghibásodás / 

javítási igény 
megjelenése 

BU SZMSZ, IBSZ, IFSZ 
Meghibásodás / 

javítási igény 
megjelenése 

Igényt tartalmazó 
dokumentum / 

HelpDesk bejegyzés 

felhasználó / 
Informatikai 

referens / szervezeti 
egység vezetője 

2 Feladat delegálása BU SZMSZ, IBSZ, IFSZ  
HelpDesk bejegyzés 

/ Hibajegy 

Informatikai 
Osztályvezető / 

kijelölt HelpDesk 
felelős 
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3 Vizsgálat és döntés BU SZMSZ, IBSZ, IFSZ Vizsgálat és döntés - 
Informatikai 

referens 

4 

Beszállítás a 
főosztályra vagy 
helyszíni javítás 

elvégzése 

BU SZMSZ, IBSZ, IFSZ 

Beszállítás a 
főosztályra vagy 
helyszíni javítás 

elvégzése 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

Informatikai 
referens 

5 
Anyagfelhasználás 

dokumentálása 
BU SZMSZ, IBSZ, IFSZ 

Anyagfelhasználás 
dokumentálása 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

Informatikai 
referens 

6 
Eszköz kiadása / 
aktív állományba 

helyezése 
BU SZMSZ, IBSZ, IFSZ 

Eszköz kiadása / 
aktív állományba 

helyezése 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

/ Hibajegy 

Informatikai 
referens 

 

9.4. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVONÁSA 

Az informatikai eszközök kivonásának folyamata az alábbiak szerint kerül végrehajtásra:  

Ssz. 
Tevékenységek, 

műveletek 

Jogszabályi alap Előkészítés, illetve 
az egyes feladatok 

tartalma 

Keletkező 
dokumentumok 

Felelősök / 
Kötelezettségvállaló 

típus rövidítés 

1 
Selejtezési igény 

megjelenése 
BU SZMSZ, IBSZ 

Selejtezési igény 
megjelenése 

Feljegyzés 
Informatikai referens / 

szervezeti vezető 

2 Vizsgálat és döntés BU SZMSZ, IBSZ Vizsgálat és döntés Feljegyzés Informatikai referens 

3 
Anyagmozgatás 

informatikai 
raktárba 

BU SZMSZ, IBSZ 
Anyagmozgatás 

informatikai 
raktárba 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

Informatikai referens 
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4 
Eszközkonfiguráció, 

tárolásra 
előkészítés 

BU SZMSZ, IBSZ 
Eszközkonfiguráció, 

tárolásra 
előkészítés 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

Informatikai referens 

5 
Selejtezésre 
előterjesztés 

BU SZMSZ, IBSZ 
Selejtezésre 
előterjesztés 

Feljegyzés a 
selejtezendő 
eszközökről 

Informatikai referens 

6 
Selejtezésre 
előkészítés 

BU SZMSZ, IBSZ 
Selejtezésre 
előkészítés 

- Informatikai referens 

7 Átadás selejtezésre  BU SZMSZ, IBSZ Átadás selejtezésre  
Selejtezési 

jegyzőkönyv 
Informatikai referens 

 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Kormányhivatal szakmai főosztályainak vonatkozásában az eltérő informatikai rendszerek 

sajátosságai, a VPN konszolidáció megtörténtéig miatt a központi szakmai irányító szerv által 

kiadott informatikai és biztonsági szabályzatokat a Kormányhivatali egységes hálózat kialakításáig 

a hálózatot érintő és az eszközökkel kapcsolatos pontokban figyelembe kell venni. 
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IFNY01 melléklet: Kormányhivatal informatikai HelpDesk szolgáltatásának 
elérhetőségei 

 
 

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

E-mail cím: helpdesk@borsod.gov.hu 

Telefonszám: +36 46 512 905 

Telephely: 3525 Miskolc, Városház tér 1 C épület 

Szolgáltatásért felelős vezető: Bubán Márton informatikai osztályvezető 
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IFNY02 melléklet: A felhasználói jelzéssel szemben támasztott tartalmi 

követelmények. 

 

Valamennyi bejelentéstípus esetén szükséges adatok (bejelentés befogadásának 

peremfeltétele): 

- Minden hibabejelentés egy eszközt / szolgáltatást érintő hibát tartalmazhat, egy bejelentésben tilos 

több különböző hibát bejelenteni. 

- Jogosultság létrehozás / módosítás / törlés esetén egy bejelentés egy személyhez kapcsolódó 

IBNY02 nyomtatványt tartalmazhat. 

- Bejelentés tárgya minden esetben tartalmazza az érintett szervezeti egység megnevezését, személy 

nevét, beosztását, a bejelentés jellegét (jogosultság igény / hibabejelentés / egyéb). 

- Bejelentő neve, beosztása, elérhetősége (e-mail, telefonszám); 

- Érintett neve, beosztása, elérhetősége (e-mail, telefonszám); 

- Jogviszony létesítés / megszüntetés / módosítás esetén az igénylő személy Járási Hivatalvezető / 

Kormányhivatal Főosztályvezető. 

Felhasználó részére új jogosultság igénylése esetén szükséges adatok (bejelentés 

befogadásának peremfeltétele): 

- Felhasználó neve (teljes név); 

- Egyedi címtár azonosító (Novell / Groupwise azonosító) ha rendelkezik vele; 

- Munkahely / munkakör adatai (Főosztály / járás, főosztály, osztály, beosztás); 

- Munkahely címe (irányítószám, település, közterület megnevezés, közterület jelleg, házszám, épület 

jel, emelet, iroda); 

- Munkahely telefonos elérhetőségek (munkahelyi vonalas telefonszám, munkahelyi IP telefon rövid 

hívószám (ha van), munkahelyi fax szám, munkahelyi mobil telefonszám (ha van); 

- E-mail elérhetőségek (borsod.gov.hu e-mail cím (ha van); egyéb e-mail cím (ha van)); 

- Igényelt jogosultságok és a jogosultsághoz tartozó szükséges információk részletes felsorolása; 

- Jogosultság igény elvárt időpontja (jogosultság kezdete). 

 

Felhasználó részére jogosultság módosítás esetén szükséges adatok (bejelentés 

befogadásának peremfeltétele): 

- Felhasználó neve (teljes név); 

- Egyedi címtár azonosító (Novell / Groupwise azonosító); 

- Munkahely / munkakör adatai (Főosztály / járás, főosztály, osztály, beosztás); 

- Munkahely telefonos elérhetőségek (munkahelyi vonalas telefonszám, munkahelyi IP telefon rövid 

hívószám (ha van), munkahelyi mobil telefonszám (ha van); 

- E-mail elérhetőségek (borsod.gov.hu e-mail cím; egyéb e-mail cím (ha van)); 

- Törlendő jogosultságok és a jogosultsághoz tartozó szükséges információk részletes felsorolása; 

- Igényelt jogosultságok és a jogosultsághoz tartozó szükséges információk részletes felsorolása; 

- Jogosultság igény elvárt időpontja (jogosultság kezdete); 

- Jogosultság törlés elvárt időpontja (jogosultság vége). 
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Felhasználó részére jogosultság visszavonás esetén szükséges adatok 

(bejelentés befogadásának peremfeltétele): 

- Felhasználó neve (teljes név); 

- Egyedi címtár azonosító (Novell / Groupwise azonosító); 

- Munkahely / munkakör adatai (Főosztály / járás, főosztály, osztály, beosztás); 

- Munkahely telefonos elérhetőségek (munkahelyi vonalas telefonszám, munkahelyi IP telefon rövid 

hívószám (ha van), munkahelyi mobil telefonszám (ha van); 

- E-mail elérhetőségek (borsod.gov.hu e-mail cím; egyéb e-mail cím (ha van)); 

- Törlendő jogosultságok és a jogosultsághoz tartozó szükséges információk részletes felsorolása; 

- Jogosultság megszüntetés esetén szükséges valamennyi meglévő jogosultság felsorolása; 

- Jogosultság törlés elvárt időpontja (jogosultság vége). 

 

Hardver / szoftver / szolgáltatás meghibásodás / kiesés esetén szükséges adatok 

(bejelentés befogadásának peremfeltétele): 

- Felhasználó neve (teljes név); 

- Egyedi címtár azonosító (Novell / Groupwise azonosító) ha rendelkezik vele; 

- Munkahely / munkakör adatai (Főosztály / járás, főosztály, osztály, beosztás); 

- Munkahely címe (irányítószám, település, közterület megnevezés, közterület jelleg, házszám, épület 

jel, emelet, iroda); 

- Munkahely telefonos elérhetőségek (munkahelyi vonalas telefonszám, munkahelyi IP telefon rövid 

hívószám (ha van), munkahelyi fax szám, munkahelyi mobil telefonszám (ha van); 

- E-mail elérhetőségek (borsod.gov.hu e-mail cím (ha van); egyéb e-mail cím (ha van)); 

- A hiba részletes, rövid, tényszerű leírása (a meghibásodás időpontja, körülményei (külső, környezeti, 

belső, kapcsolódó események), a hibával érintett eszköz, szolgáltatás megnevezése, a hibajelenség 

leírása, lehetőség szerint fényképes / képernyőképes illusztrálása); 

- Érintett szolgáltatás azonosításához szükséges adatok megadása (szolgáltatás esetén); 

- Érintett eszköz azonosításához szükséges adatok (eszköz megnevezés, gyári szám, leltári szám, 

eszköz azonosító, IP cím (ha értelmezhető) (eszköz meghibásodás esetén); 

- Hibaelhárítás idejére, helyére tett javaslat. 
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1. számú függelék 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott 

51/2016. számú utasításához 

 

Megismerési záradék 

 

Sorszám Szervezeti egység Dolgozó neve Megismerés 

dátuma 

Dolgozó 

aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, illetve 

munkavállaló megismerte. 

 

 

        ……………………………… 

szervezeti egység vezetője 

 


