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I. Általános rendelkezések 

  Üzletmenet – folytonosságra vonatkozó eljárásrend célja 

Vhr.:  3.1.4.1. Üzletmenet folytonosságra vonatkozó eljárásrend [minimum biztonsági osztály: 2] 

Az Üzletmenet-folytonosságra vonatkozó eljárásrend határozza meg az üzletmenet folytonosság 

menedzsment (BCM) folyamatait, feladatokat és ezekhez tartozó felelősöket a tervezés, felkészülési, 

végrehajtás, visszacsatolás időszakokban egyaránt. 

Az Üzletmenet-folytonosságra vonatkozó eljárásrend részét képezi a Katasztrófahelyzet kezelési 

eljárásrend is, mely az informatikai szolgáltatások helyreállítási folyamatához kapcsolatos folyamatokat, 

feladatokat és felelősöket határozza meg. 

  Üzletmenet – folytonosságra vonatkozó eljárásrend hatóköre 

Jelen dokumentum a Kormányhivatalok üzletmenet – folytonosságra vonatkozó, vészhelyzeti 

forgatókönyvekkel érintett területeire értelmezendő folyamatokat rögzítő eljárásrend.  

  Üzletmenet – folytonosság irányító szervezete  

Az irányító szervezet létrehozásának célja az üzletmenet-folytonossági (továbbiakban: BC) 

tevékenységek irányítása, a gyors és hatékony reagálás lehetőségének megteremtése a 

Kormányhivatalok működését veszélyeztető esemény bekövetkezésekor. A szervezet javasolt 

hierarchikus összetétele Kormányhivatalonként a következő: 

− BC- vezetés: 

o elnök; 

o állandó és választható tagok, akik kijelölését a Kormányhivatalok teszik 

meg az üzletmenet – folytonossági tervek ismeretében; 

− BC koordináló csoport; 

  

A BC – vezetés a Kormányhivatal döntésének megfelelően kialakítható központosítottan, illetve 

elosztott módon is. A BC koordináló csoportokat összefogóan a BC vezetés irányítja. A BC vezetés lát 

el döntési és engedélyezési feladatokat. 

A BC koordináló csoportok tagjai a következők: 

− BC menedzser; 

− DR menedzser; 

− BC felelősök; 

− DR felelősök; 

− BC végrehajtók; 

− DR végrehajtók; 
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A BC koordináló csoportokat Kormányhivatalonként a kijelölt BC/DR menedzserek irányítják, ők látnak 

el irányítási, koordinálási feladatokat. A BC/DR felelősök és végrehajtók az üzletmenet - 

folytonossággal kapcsolatos szakterületükhöz kapcsolódó teendőket látják el. Feladataikat és 

felelősségeiket a 3. fejezet írja le. 

A mindenkor aktuális üzletmenet-folytonossági irányító szervezet tagjainak nevét, munkakörét, 

szakterületének megnevezését és elérhetőségét nyilván kell tartani. 

  Üzletmenet - folytonosság dokumentumrendszere 

Az üzletmenet – folytonosság irányítási és szabályozási kereteit az Üzletmenet-folytonosságra 

vonatkozó eljárásrend előírásai határozzák meg. A katasztrófahelyzetben végrehajtandó intézkedések 

konkrét leírását a jelen dokumentumban foglalt BCP és hozzá kapcsolódó DRP sablon, releváns 

információkkal feltöltött és naprakészen tartott példányai tartalmazzák. Az üzletmenet – folytonossági 

tervek aktiválását megelőző értesítési rendet a Riasztási eljárásrend tartalmazza. 

 Üzletmenet – folytonosság feladatai és felelősségei 

Az üzletmenet – folytonossághoz kapcsolódó feladatok és felelősségek összességét az alábbi fejezet 

és a jelen eljárásrend 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 BC – vezetés szerepe 

I.5.1 BC–vezetés elnökének feladatai, felelősségei 

Felkészülési időszakban: 

− Erőforrások biztosítása az üzletmenet - folytonosság és katasztrófa utáni helyreállítás számára; 

− A BC–vezetés üléseinek, tevékenységének irányítása, 

− Az üzletmenet - folytonossági eljárásrend és tervek vezetői szintű ismerete. 

Alkalmazási időszakban: 

− Elsődleges felelősség, menedzsment szintű döntések meghozatala a váratlan (nem tervezett) 

események kezelése kapcsán,  

− Döntés az üzletmenet - folytonossági tervek – BCP és DRP – aktiválásáról, a BC–vezetés 

összehívásáról, 

− A BC–vezetés üléseinek, tevékenységének irányítása, 

− Belső és külső kommunikáció engedélyezése, 

− Döntés az üzletmenet - folytonossági tervek – BCP és DRP - visszavonásáról és a normál 

működésre való visszatérésről. 

Visszacsatolás időszakában: 

− Döntés a szükséges változások megtételéről a BC/DR menedzser jelentései alapján. Erőforrás 

biztosítása a változások végrehajtásához. 
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 A BC–vezetés állandó és választható tagjainak feladatai, felelősségei 

A BC–vezetés állandó és választható tagjainak feladatai az üzletmenet – folytonossághoz 

kapcsolódóan: 

Felkészülési időszakban: 

− Felkészülési feladatok ütemezett végrehajtásának felügyelete; 

− Az üzletmenet - folytonosság menedzsment folyamatok támogatása, folyamatos ellenőrzése, a 

BC/DR menedzser beszámoltatásával.  

− Jelentés az ellenőrzés eredményeiről a BC–vezetés elnöke felé. 

− Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek megfelelő szintű ismerete. 

Alkalmazási időszakban: 

− A bekövetkezett nemkívánatos esemény okozta károk és a helyreállítás becsült időszükségletének 

meghatározása a BC és DR menedzserek információi alapján; 

− Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek teljes körű aktiválásának 

elrendelése az elnök döntése alapján; 

− Döntések meghozatala, szükséges beavatkozások engedélyezése és/vagy megtétele a BC és DR 

menedzserek által rendelkezésre bocsátott információk alapján; 

− Döntéstámogatás a BC – vezetés elnöke számára; 

− A BC–vezetés jelöli ki tagjai közöl a szóvivőt, aki felhatalmazott a külső partnerekkel, nyilvánosság 

felé folytatott kommunikációra; 

− BC és DR menedzserek tájékoztatása a csoport döntéseiről; 

Visszacsatolás időszakában: 

− A katasztrófahelyzet elhárítása után a normál működésre való visszaállás irányítása. 

− Döntés a szükséges változások megtételéről a BC/DR menedzser jelentései alapján. Erőforrás 

biztosítása a változások végrehajtásához. 

 BC koordináló csoport tagjainak szerepe 

I.7.1 BC és DR menedzser feladatai, felelősségei 

A BC és DR menedzser feladatai az üzletmenet - folytonosság tervezéshez kapcsolódóan a 

következők. 

Felkészülési időszakban: 

− A BC – vezetés tevékenységének adminisztratív, valamint szakmai támogatása: 

o jegyzőkönyv elkészítése; 

o döntések előkészítése és dokumentálása;  

o a BC–vezetés elnökének távolléte esetén a tevékenységek irányítása; 

o határidők betartásának elősegítése; 
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− Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervekhez kapcsolódó 

tevékenységek, mint például: 

o a felelősségek, szerepek rögzítése, szabályzása; 

o Üzletmenet – folytonossági tervek elkészítésének, karbantartásának, 

tesztelésének megszervezése, felügyelete; 

o oktatás megszervezése; 

− A BC–vezetés döntéseinek megfelelő feladatok végrehajtatásának irányítása a szakterületi BC/DR 

felelősökkel; 

− BC/DR menedzser gondoskodik arról, hogy az üzletmenet - folytonossági tevékenységben érintett 

személyek tisztában legyenek a feladatukkal, 

Alkalmazási időszakban: 

− Az átállás, elhárítás, helyreállítás során bekövetkezett nemkívánatos események 

várható/lehetséges hatásainak felmérése, a szükséges teendők megállapítása és elrendelése; 

− Információk gyűjtése a kialakult katasztrófahelyzetről, szükséges döntés-előkészítési feladatok 

elvégzése, 

− Folyamatos információ gyűjtés az átállás és helyreállítás körülményeiről, BC –vezetés szükség 

szerinti tájékoztatása; 

− A BC–vezetés értesítése, szükség esetén összehívása a kialakult helyzetnek, a bekövetkezett 

eseményeknek, vagy a szükséges döntési kompetenciáknak megfelelően. 

− Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek életbe léptetésének javaslata 

a BC–vezetés felé, életbeléptetés szakmai felügyelete, irányítása; 

− A végrehajtás és visszatérés feladatainak operatív szintű irányítása, események kezelése, és a BC–

vezetés értesítése, tájékoztatása; 

− Folyamatos kapcsolattartás a BC–vezetés és a BC koordináló csoport tagjaival, 

− Kapcsolattartás és koordináció a BC–vezetés döntései, illetve az üzletmenet - folytonossági 

tevékenységek által érintett külső szolgáltatókkal, partnerekkel, felügyeleti szervekkel; 

− Döntési helyzetben javaslattétel a BC - vezetés felé.  

− A rendkívüli esemény jegyzőkönyvezése, mely során fel kell jegyezni a hivatalosan elhangzott 

tájékoztatásokat, valamint a bejelentők adatait (név, telefonszám), az esemény leírását, helyszínt, 

időpontot, személyi sérülés/anyagi kár mértékét, a probléma okát, lehetséges következményeket, 

hatásokat, érintett szervezetet, üzleti tevékenységet, már bevont külső szereplőket (mentők, 

tűzoltók). 

− Kapcsolattartás a bevont helyi hatóságokkal (rendőrség, tűzoltóság, stb). 

Visszacsatolás időszakában: 

− Összefoglaló jelentéstétel a BC - vezetés felé az alkalmazási időszak eseményeiről mellékelve az 

elkészített jegyzőkönyveket. 
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− Erőforrás pótlási, karbantartási, fejlesztési feladatok kezdeményezése és irányítása az alkalmazási 

időszak eseményei alapján levont következtetések és az ebből született BC – vezetés döntései 

mentén. 

I.7.2 BC és DR felelősök feladatai, felelősségei 

Felkészülési időszakban: 

− A vonatkozó területek üzletmenet - folytonossági terveinek tesztelése, karbantartása, 

felülvizsgálata; 

− Az adott szakterület munkatársai részére az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni 

helyreállítási tervek részletes ismertetése, oktatása; 

− Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek végrehajtásához szükséges 

erőforrások tervezése; 

− Kapcsolattartás a BC és DR menedzserrel; 

Alkalmazási időszakban: 

− BC/DR végrehajtók kiválasztása a BC/DR menedzser utasításai alapján. 

− BC/DR végrehajtók tevékenységeinek, az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni 

helyreállítási tervekben leírt eljárások végrehajtásának felügyelete; 

− Beszámolás az BC/DR menedzser felé; 

Visszacsatolás időszakában: 

− Az alkalmazási időszak tapasztalatainak, a BC/DR menedzser által javasolt változásoknak 

átvezetése az üzletmenet – folytonossági terveken; 

II. Üzletmenet – folytonossági terv (BCP) létrehozása 

 Szolgáltatások, folyamatok és erőforrások meghatározása 

A Kormányhivataloknak el kell készíteniük az üzletmenet - folytonossági tervek alapját képező 

nyilvántartásokat. Az elkészítésért felelősek a vagyonelemek tulajdonosai, akiknek személyéről az 

Információbiztonsági szabályzat előírásai alapján dönt a Kormányhivatal. A nyilvántartások szerkezetét 

úgy kell felépíteni, hogy azok megmutassák az egyes elemek közötti összefüggéseket. Az üzletmenet 

- folytonossági tervek informatikai erőforrás kiesésére készülnek.  Az informatikai erőforrások kiesése 

során az általuk támogatott folyamatok és alapfeladatok folytonosságát biztosítják a BC tervek. Ezek 

elkészítéséhez szükséges ismerni a következőket: 

− a Kormányhivatalok által ügyfelek felé nyújtott szolgáltatásokat, alapfeladatokat; 

− a szolgáltatásnyújtást támogató folyamatokat; 

− a szolgáltatásnyújtást támogató partnereket, szolgáltatókat; 

− a folyamatok végrehajtását, működését szolgáló erőforrásokat. Erőforrásnak tekintjük a 

következőket: 

o objektum (pl. épület); 
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o humánerőforrás (pl. munkatársak); 

o IT erőforrás (elektronikus információs rendszerek, infokommunikációs 

szolgáltatások); 

o egyéb (pl. irodai eszközök); 

− a szolgáltatások, folyamatok, erőforrások összefüggéseit; 

− a folyamatok kiesési hatását; 

Az üzletmenet - folytonossági tervek alapját képező nyilvántartásoknak részét kell képezze az 

elektronikus információs rendszerek alapfeladatainak és alapfunkcióinak tételes felsorolása és az 

ügymenet elvárásai alapján meghatározott időegységek (MTD – Maximum Tolerable Downtime, RTO – 

Recovery Time Objective, RPO – Recovery Point Objective).  

 Üzletmenet - folytonosság tervezésbe bevonandó folyamatok és 

elektronikus információs rendszerek kiválasztása 

A Kormányhivatalok szolgáltatásnyújtási képességére vonatkozó hatáselemzés folyamán ki kell 

választani azokat a folyamatokat és elektronikus információs rendszereket, amelyek kritikusak a 

Kormányhivatalok ügymenetére nézve és folytonosságuk biztosítása vészhelyzetben elsődlegesen 

szükséges. 

A hatáselemzés során a kiválasztást a folyamat fontossága, kiesés által okozott, ügymenetre gyakorolt 

kárhatás és a megállapított maximálisan megengedhető kiesési idő mértéke befolyásolja. A folyamat 

fontosságát az általa támogatott szolgáltatás megítélése, prioritása, fontossága határozza meg. 

A hatáselemzés végrehajtásáért felelős személyről a Kockázatkezelési szabályzat rendelkezik. 

 Üzletmenet – folytonossági tervek (BCP) elkészítése (3.1.4.2. [2]; 

3.1.4.2.2.[4]) 

A Kormányhivatalok az üzletmenet – folytonossági terveket informatikai erőforrás kiesésre készítik. A 

tervek elkészítéséről a BC menedzser feladata gondoskodni. A BCP célja az informatikai erőforrás 

kiesésének hatására megszakadó, normál ügymenet szerint végre nem hajtható folyamatok 

helyettesítése alternatív megoldásokkal. A BC tervek elsősorban ezeket a folyamatokat tartalmazzák 

kiegészítve vészhelyzetben szükséges információkkal. Ilyenek a következők: 

− kommunikációs szabályok: az észlelőnek a BCP-ben leírt folyamatot követve kell jelentést tennie 

az észlelt eseményről. A jelentési útvonal meghatározásához segítséget nyújt jelen dokumentum 

„Üzletmenet-folytonossági tervek aktiválása és visszavonása” című fejezete. A jelentési útvonal 

minden BC tervben azonos legyen; 

− értesítendő személyek elérhetőségei és az értesítés prioritása. Ennek meghatározásához 

segítséget nyújt a Riasztási eljárásrend; 

− értesítendő partnerek (külső szervezetek) elérhetőségei. Ennek meghatározásához segítséget 

nyújtanak a 4.1 fejezet előírásai szerint létrehozott nyilvántartások; 

Az alternatív folyamatok lépéseit a szakterületek határozzák meg.  
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Egy informatikai erőforrás kiesése több kritikus folyamat megszakadását idézheti elő egyidejűleg. A 

Mellékletben található BCP sablon lehetőséget ad arra, hogy a Kormányhivatal egy dokumentumba 

gyűjtse össze az összes érintett folyamat vészhelyzeti kezelésének módját. 

A Mellékletben elhelyezett BCP sablon kitöltésével létre kell hozni a Kormányhivatalok valamennyi BC 

tervét a BC menedzser irányításával. A kitöltést a benne elhelyezett útmutató, a jelen fejezetben 

hivatkozott dokumentumok és dokumentum részletek ismeretében lehet megtenni. 

 Üzletmenet – folytonosság feladatainak és felelősségeinek meghatározása 

A Kormányhivataloknak a saját üzletmenet – folytonossági rendszerük működtetése érdekében létre 

kell hozniuk saját irányító szervezetüket az I.3 fejezetben javasolt struktúra alapján, a II. fejezetben 

részletezett feladatokkal és felelősségekkel. 

III. Katasztrófa utáni helyreállítási terv (DRP) létrehozása 

A katasztrófa utáni helyreállítási terv létrehozásának részleteit a Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

dokumentum tartalmazza. 

IV. Üzletmenet – folytonosság életciklus, feladatok 

 Felkészülési időszak feladatai 

IV.1.1 Üzletmenet - folytonosság dokumentációjának frissítése 

Üzletmenet – folytonossági nyilvántartások karbantartása és a hatáselemzés felülvizsgálata 

Az üzletmenet - folytonossági tervek alapját képező, a szolgáltatásokat, alapfeladatokat, folyamatokat 

és azok erőforrás szükségletét dokumentáló nyilvántartások folyamatos naprakészen tartása 

szükséges. Felülvizsgálat kezdeményezése a BC menedzser feladata a Kormányhivatal által 

megállapított rendszerességgel vagy eseti jelleggel az ügymenet vagy a szervezet változása esetén.  

A nyilvántartások adattartalmának változása okán szükséges az üzleti hatáselemzés megújítása, 

felülvizsgálata. Kezdeményezése és lebonyolításának felügyelete a BC menedzser felelőssége. 

Üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek és eljárásrendek 

karbantartása 

A nyilvántartások és hatáselemzés felülvizsgálatának eredményére alapozva szükséges az üzletmenet 

- folytonossági tervek – BCP, DRP - felülvizsgálata, jelen dokumentum és a Riasztási eljárásrend 

frissítése. A DR terv felülvizsgálatát a DR menedzser kezdeményezi és ő felel a lebonyolításért is. 

A DRP frissítését szükséges elvégezni a fent leírt karbantartási folyamatoktól függetlenül is, 

amennyiben IT infrastrukturális vagy technológiai változás történik. 

IV.1.2 Felkészülési feladatok végrehajtása 

BC és DR felkészülési feladatok 
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Az üzletmenet – folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek létrehozásakor vagy frissítése 

folyamán, azok működésének biztosítása érdekében keletkező feladatokat, a hozzájuk rendelt 

felelősöknek végre kell hajtaniuk. A BC és DR menedzser feladata nyilvántartani a feladatokat, 

felelősöket és határidőt rendelni az egyes feladatokhoz és nyomon követni azok végrehajtását. 

Erőforrás igények 

Az üzletmenet - folytonossági tervek és a katasztrófa utáni helyreállítási terv végrehajtásához 

szükséges erőforrások beszerzéséről, tárolásáról és rendelkezésre állásáról a BC és DR menedzser 

feladata gondoskodni. 

BCM dokumentáció elérhetősége 

A BCM dokumentáció nyomtatott és adathordozón tárolt elektronikus változatát olyan helyen kell 

elhelyezni, amely illetéktelen hozzáférés ellen védett, de a megfelelő jogosultsággal rendelkező 

szerepkörök - a BC és DR menedzser és a BC – vezetés tagjai vészhelyzet esetén hozzáférhetnek. 

IV.1.3 Üzletmenet - folytonossági tervek és katasztrófa utáni helyreállítási terv tesztelése, 

oktatása (3.1.4.3. [3]; 3.1.4.4. [4]; 3.1.4.4.2. [4]) 

Az üzletmenet - folytonossági tervek és a katasztrófa utáni helyreállítási terv felülvizsgálatát követően 

végre kell hajtani azok ismételt tesztelését. A tesztelés során feltárt javítási lehetőségeket át kell vezetni 

az üzletmenet - folytonossági terveken és a katasztrófa elhárítási terven. A tesztelés kezdeményezése 

és lebonyolításának felügyelete a BC és DR menedzser felelőssége. 

A tesztelés módszertanát a Tesztelési rend c. melléklet tartalmazza. 

A teljes felülvizsgálati folyamat végeztével az üzletmenet-folytonossággal érintett területek és szereplők 

számára oktatást kell tartani az előző állapothoz képest történt változások kiemelésével és a 

változatlanul maradt eljárások felfrissítésével. 

 Végrehajtási időszak szabályai és feladatai 

IV.2.1 Üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek aktiválása és 

visszavonása 

A tervek aktiválásának feltételei 

Az üzletmenet - folytonossági és a katasztrófa utáni helyreállítási terveket a következő feltételek megléte 

esetén kell, vagy lehet aktiválni: 

− A bekövetkezett nemkívánatos esemény egyértelműen katasztrófahelyzetre utal. 

− A bekövetkezett, vagy fenyegető nemkívánatos esemény a Kormányhivatal egy adott területére 

vagy a szervezet egészére jelentős negatív hatással van, vagy lehet, és a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal az elviselhető maximális kiesési időn belül, a szokásos hibaelhárítási ügymenettel 

nem elhárítható; 

Az üzletmenet - folytonossági és a katasztrófa utáni helyreállítási tervek teljes körű aktiválását kizárólag 

a BC – vezetés rendelheti el az elnök döntése alapján. 
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Döntés a tervek aktiválásáról 

A tervek aktiválásával kapcsolatos döntés meghozatala a BC–vezetés elnökének feladata a BC – 

vezetés tagjaival történt konzultációt követően. A döntést a BC és DR menedzser által rendelkezésre 

bocsátott információk mérlegelését követően tudja meghozni a BC vezetés elnöke.  

A végrehajtási időszak során a BC és DR menedzser folyamatosan gyűjti az információkat az 

erőforrások állapotáról, kapcsolatot tart a BC és DR felelősökkel, valamint a végrehajtókkal. 

Figyelemmel kísérik és dokumentálják az eseményeket az üzletmenet - folytonossági tervek 

használatával biztosítható áthidalási idők és a helyreállításhoz szükséges idők figyelembe vételével. 

Döntés a visszatérésről 

A sikeres helyreállítás (az esemény következményeinek felszámolása) után, amennyiben a normál 

ügymenetre való visszatérés feltételei adottak, meg kell kezdeni az üzemszerű működést az alábbi 

lépések mentén: 

− DR menedzser értesítését követően a BC felelősök ellenőrzik a helyreállított erőforrások állapotát 

és visszajelzést adnak a DR és BC menedzsernek arról, hogy az erőforrások működése megfelel-

e az elvárható szolgáltatási szintnek. 

− BC menedzser meghatározza a normál munkarendre való visszatérés lehetséges időpontját, 

amelyet előterjeszt a BC – vezetés felé. A BC – vezetés elnöke kihirdeti – a BC – vezetéssel együtt 

meghozott döntés alapján - a visszaállítási eljárások megkezdésének időpontját a normál 

ügymenetre való visszatérés érdekében. 

A BC felelősöknek be kell számolni a BC menedzsernek a visszaállás eredményeiről, illetve az 

üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek alkalmazásának tapasztalatairól, aki 

ezután részletes jelentést küld a BC – vezetésnek a visszaállást követően.  

 Helyettesíthetőség 

Az üzletmenet – folytonosság tervezésbe bevont folyamatok, szervezeti szintű alapfeladatok és a 

kritikus elektronikus információs rendszerek és rendszerelemek helyettesíthetőségéről az üzletmenet - 

folytonossági tervek és a katasztrófa utáni helyreállítási terv rendelkeznek. 

Humán erőforrás helyettesíthetősége 

Az üzletmenet - folytonossági tervek végrehajtásához szükséges munkatársak helyettesítése a normál 

helyettesítési rendnek megfelelően történik. Katasztrófahelyzetben a BC felelős választja ki a 

területéhez kapcsolódó üzletmenet - folytonossági tervben megfogalmazottak végrehajtásához a 

szükséges munkatársakat. 

A BC felelős gondoskodik arról, hogy a kiválasztott munkatársak rendelkezzenek a feladatuk 

ellátásához szükséges jogosultságokkal és ismerjék a rájuk vonatkozó üzletmenet - folytonossági 

terveket a végrehajtáshoz szükséges mértékben. 

A kiválasztott munkatársak katasztrófahelyzetben szükséges jogosultsággal való ellátása a normál 

ügymenet szabályainak megfelelően történik. 
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Objektum jellegű erőforrások helyettesíthetősége 

Minden egyes Kormányhivatalnak szükséges megvizsgálnia, hogy iroda és vagy épület kiesésre a 

földrajzi elhelyezkedése vagy egyéb tényezők miatt tervez-e szcenáriót. 

 Visszacsatolás feladatai 

IV.4.1 Katasztrófahelyzet dokumentálása 

A normál működésre való visszatérést követően a katasztrófahelyzet dokumentálása szükséges, amely 

során a következő információkat kell rögzíteni: 

− A katasztrófahelyzet bekövetkezésének pontos időpontja. 

− Bekövetkezett esemény leírása: oka, hatásai, veszteségek, stb. 

− Igénybevett külső erőforrások: technológia, humán, infrastruktúra, stb. 

− Felhasznált DR tartalékok, átcsoportosított (feláldozott) erőforrások felsorolása 

− Az elektronikus információs rendszerek helyreállításának időpontja. 

− A normál ügymenetre történő visszaállítás pontos időpontja. 

Az összefoglaló jelentéstétel – a fenti tartalommal - a BC és DR menedzser felelőssége. 

IV.4.2 Erőforráspótlás 

A katasztrófahelyzet elhárítása során a végrehajtáshoz felhasznált erőforrásokat próbálásról a BC és 

DR menedzser feladata gondoskodni az összefoglaló jelentésben foglaltak és a BC vezetés döntése 

alapján. 

IV.4.3 Tanulságok és következtetések levonása  

A normál működés helyreállítása utáni elemzések során minden esetben le kell vonni a megfelelő 

tanulságokat és következtetéseket. Ennek végrehajtása a BC és DR menedzser felelőssége.  

Minimálisan az alábbi területekre kell kiterjednie az elemzésnek: 

− A bekövetkezett nemkívánatos esemény – fenyegetettség, előzetesen megítélt bekövetkezési 

valószínűségének és a valószínűség megállapításához használt módszer felülvizsgálata. 

− Üzletmenet - folytonossági és a katasztrófa utáni helyreállítási tervek használhatóságának 

értékelése a végrehajthatóság, hatékonyság, gazdaságosság szempontjából. 

− Jelen eljárásrendben megfogalmazott követelményekhez, eljárásokhoz képest tapasztalt hibák, 

eltérések. 

− Felkészülési időszak folyamán létrehozott eszközök, eltárolt tartalék eszközök megléte, 

hozzáférése, használhatóságának értékelése. 

− Belső humánerőforrások kiértesíthetőségének, elérhetőségének értékelése. 

− Külső humánerőforrások szerződésszerinti rendelkezésre állásának értékelése. 

A kiértékelések eredményeiről a BC és DR menedzser feladata tájékoztatni a BC vezetést és a 

szükséges változásokat átvezetni a tervekben és tervezési folyamatokban. 
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Mellékletek jegyzéke 

Sorszám: Megnevezés: Verziószám 

1. sz. melléklet Üzletmenet – folytonossági terv (BCP) sablon 

 

2. sz. melléklet Tesztelési rend 

 

3. sz. melléklet BC Tesztelési jegyzőkönyv 
 

4. sz. melléklet Üzletmenet – folytonosság feladatai és felelősségei 
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1. sz. Üzletmenet – folytonossági terv (BCP) sablon 

1. Kommunikáció és erőforrás igények 

Egy katasztrófának tűnő esemény bekövetkeztekor az észlelőnek jelentési kötelezettsége van a 

következő szabályok szerint. 

Egy katasztrófának tűnő esemény bekövetkeztekor az észlelő jelentési kötelezettségének 

szabályait és annak folyamatát írja le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi táblázat a katasztrófahelyzetekben elérendő, értesítendő személyek, szervezetek 

elérhetőségeit tartalmazza, Ezen felül itt szerepelnek az alternatív munkafolyamatok végrehajtásában 

szerepet játszó személyek elérhetőségei is. 

Név 
Szervezeti 

egység 
Beosztás 

BCP 

szerep 

Értesítési 

prioritás 
Mobiltelefon 

      

      

      

      

      

 



16 / 30 oldal 

Az alábbi táblázat azokat a külső partnereket sorolja fel, akikkel szükség esetén, az alternatív 

munkafolyamatok alapján, fel kell venni a kapcsolatot. 

Partner neve Kapcsolattartó neve Telefonszám 

   

   

   

2. Cselekvési tervek 

2.1. „Informatikai erőforrás megnevezése” kiesése 

2.1.1 „Informatikai erőforrás megnevezése” igénybevevő alapfeladatok, kritikus folyamatok 

Azonosító kód: „Informatikai erőforrás megnevezése” / folyamat 

Érintett alapfeladatok, kritikus 

folyamatok megnevezése: 

Folyamat1 

Folyamat2 

Kiesés körülményei:  

Kiesés várható hatásai:  

Alternatív munkafolyamat: 

„Informatikai erőforrás megnevezése” kiesése esetén: 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

… 

Visszaállítási eljárás: 

„Informatikai erőforrás megnevezése” kiesése esetén: 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

… 

Áthidalási idő (nap): x nap 
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2.1 „Informatikai erőforrás megnevezése” kiesése 

2.1.1 „Informatikai erőforrás megnevezése” igénybevevő kritikus folyamatok 

Azonosító kód: „Elektronikus információs rendszer megnevezése” / folyamat 

Érintett kritikus folyamatok 

megnevezése: 

Folyamat1 

Folyamat2 

Kiesés körülményei:  

Kiesés várható hatásai:  

Alternatív munkafolyamat: 

„Informatikai erőforrás megnevezése”  kiesése esetén: 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

… 

Visszaállítási eljárás: 

„Informatikai erőforrás rendszer megnevezése” kiesése esetén: 

alternatív folyamatlépés megfogalmazása [felelős] 

… 

Áthidalási idő (nap): x nap 
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2. sz. melléklet: Tesztelési rend 

Tesztelés szabályai: 

Az üzletmenet - folytonossági eljárások tesztelését az alábbiak figyelembevétele mentén szükséges 

végrehajtani: 

− a folyamatokban, technológiai vagy releváns jogszabályi környezetben történt változás esetén, vagy 

bekövetkezett incidenst követően, de legkésőbb a Kormányhivatalok által meghatározott 

rendszerességgel felül kell vizsgálni és dokumentáltan - valós eljárások során - tesztelni kell az 

üzletmenet - folytonossági terveket;  

− a tesztelések ütemezésénél szükséges figyelembe venni, hogy azok a normál ügymenetet a 

legkisebb mértékben akadályozzák; 

− az üzletmenet - folytonossági tervek tesztelése a BC koordináló csoportok feladata. A BC és DR 

tervek közös pontjainak teszteléséről a BC és DR menedzser közösen döntenek; 

− a tesztelés során szükséges meggyőződni arról, hogy az ügymenet elvárásai alapján meghatározott 

időegységek (MTD, RTO, RPO, ÁHI) tarthatóak-e. Amennyiben a tesztelés azt igazolja, hogy nem 

tarthatóak, a terveket módosítani szükséges a teszteredményeknek megfelelően. Amennyiben ez 

nem lehetséges akcióterv kidolgozása szükséges a teljesülés érdekében. Erről a BC és DR 

menedzser dönt; 

− a kidolgozott üzletmenet - folytonossági terveket és katasztrófa utáni helyreállítási terveket minden 

tesztelés után módosítani, finomítani kell a felülvizsgálatok tanulságainak, a tapasztalt hiányok, 

eltérések ismeretében. A tesztelés eredményeit tesztjegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. A tervek 

módosításáról a BC és DR menedzserek gondoskodnak, a tesztjegyzőkönyvekben rögzített 

eredmények és megállapítások alapján.  

− A teszteket előre meg kell tervezni. A tervek elkészítése, azaz a teszt-menetrend kidolgozása a BC 

és DR menedzserek feladata. 

− A teszt-menetrendet és a tesztjegyzőkönyveket a BC–vezetés hagyja jóvá.  

Tesztelési formák 

Teljes teszt: Az üzletmenet - folytonossági terv és katasztrófa utáni helyreállítási terv teljes körű 

tesztelése minden szakterület és minden szükséges külső partner bevonásával történik. Az ilyen tesztek 

közelítik meg legjobban a tényleges üzemzavart, de végrehajtásuk során a legmagasabb a 

folyamatokban keletkező zavar kockázata. Időigényes és költséges tesztelési forma, ezért alkalmazása 

csak kritikus folyamatok esetén, indokolt esetben szükséges. 

Moduláris teszt: Az üzletmenet – folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek azon 

részleteinek tesztelése végezhető modulárisan, amelyek több tervben azonos módon megismétlődnek. 

Így egy tesztelési eljárás keretében kaphatunk választ ezen folyamatrészletek helyességére és 

alkalmazhatóságára. A módszer előnye az időtakarékosság. 

Mintavételezés: Az eljárás lényege, hogy az üzletmenet – folytonossági és katasztrófa utáni 

helyreállítási tervek lépéseinek csak egy előre kiválasztott körén végezzük el a tesztelést. A kiválasztás 

kritériumait a BC és DR menedzser közösen határozzák meg. 
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Fontos, hogy a kiválasztott minták releváns információkat szolgáltassanak a teljes terv 

használhatóságára vonatkozóan. 

Tesztelési módszerek 

Mintamunka alapú teszt: Az eljárás lényege, hogy az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni 

helyreállítási tervekben leírtaknak megfelelően végzik a kiválasztott csoport tagjai a tevékenységet a 

kieső (ténylegesen vagy szimuláltan) erőforrás hiányában. 

Interjúzással történő tesztelés: Az eljárás során íróasztalnál ülve, a tényleges helyzetet gondolatban 

előidéző szituációk végigjátszásával, döntési helyzetek szimulálásával ellenőrzik a kiválasztott csoport 

tagjai az üzletmenet - folytonossági tervek végrehajthatóságát.  

Ellenőrzés: Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervekben, a felkészülési 

feladatok nyilvántartásában meghatározott feladatok végrehajtásának és a megjelölt eszközök, 

dokumentumok meglétének ellenőrzése, általában helyszíni szemrevételezéssel. Ezen feltételek 

megléte szükséges az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek 

végrehajtásához. 

A DRP tesztelés során alkalmazandó tesztelési módszereket a Katasztrófa utáni helyreállítás terv 

dokumentum tartalmazza. 

Tesztelési környezet 

Tesztelés valós (munkaidőben) környezetben: Azoknak az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa 

utáni helyreállítási terveknek a tesztelése történhet munkaidőben, amelyek végrehajtása a választott 

eljárás igényeinek függvényében sem veszélyezteti a normál ügymenetet. 

Tesztelés teszt (munkaidőn kívüli) környezetben: Amennyiben a teszt végrehajtása kockázatot jelent 

az ügymenet folytonosságára nézve, az eljárást munkaidőn kívül és/ vagy az elektronikus információs 

rendszerek tesztkörnyezetében érdemes lefolytatni. Ez esetben a teszt akkor tekinthető elfogadottnak, 

ha a valós terhelésnek megfelelő környeztet sikerül teremteni.  

A tesztkörnyezetben a valós végrehajtáshoz szükséges erőforrások rendeltetésszerű működéséről, 

illetve személyek jelenlétéről gondoskodni szükséges. 

A tesztelés tervezése 

BC és DR oldalon egyaránt szükséges meghatározni a tesztelendő szcenáriókat. A tesztelést a 

tervekhez kapcsolódó szakterületek bevonásával, az ő feladataik tesztelésével összefüggően kell 

végezni. 

Tesztelési eljárások, és a tesztelés menete 

A BC menedzser feladata a szakmai területek BC felelőseinek egyetértésével meghatározni az 

üzletmenet – folytonossági tervek tesztelésének időpontját, helyszínét, módszerét és kiterjedését, 

valamint kijelölni a szakterületektől résztvevő személyeket. A katasztrófa utáni helyreállítási terv 

tesztelése esetén ugyanezekért a DR menedzser a felelős. 
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3. sz. melléklet: BC Tesztelési jegyzőkönyv 

Teszt-menetrend 

Helyszín és időpont 

A tesztelés kezdete: [dátum/időpont]  

A tesztelés vége: [dátum/időpont]  

A tesztelés helyszíne:  

A tesztelés résztvevői:  

 BC felelős  

 BC végrehajtó  

 DR végrehajtó  

  

Tesztelés célja és hatálya 

Jelen tesztelés célja a… terület Üzletmenet – folytonossági terveinek tesztelése a használhatóság, 

valamint a hatékonyság szemszögéből, a folyamatai által használt kritikus erőforrások kiesésének 

szimulálásával.  A további részletekben a Tesztelési rend az irányadó. 

Felhasznált dokumentumok 

− Üzletmenet – folytonossági terv 

− Üzletmenet – folytonossági tervben megjelölt segéddokumentumok 

− Felkészülési feladatok 

  

 



21 / 30 oldal 

Tesztelés tárgya 

A tesztelés 

tárgya 

Tesztelési 

formula 

Tesztelési 

módszer 
Tesztesetek 

Tesztelési 

környezet 

…  területen a következő szolgáltatások kiesése esetén:  

Informatikai 

erőforrás 1 

Teljes/ Moduláris/ 

Minta-

vételezéses teszt 

Mintamunka/ 

Interjú / 

Ellenőrzés 

pl.: rögzítés, 

levélírás 
Munkaidőn kívül 

/ Munkaidőben 

Informatikai 

erőforrás 2 

Teljes/ Moduláris/ 

Minta-

vételezéses teszt 

Mintamunka/ 

Interjú / 

Ellenőrzés 

pl.: rögzítés, 

levélírás 

Munkaidőn kívül 

/ Munkaidőben 

Informatikai 

erőforrás 3 

Teljes/ Moduláris/ 

Minta-

vételezéses teszt 

Mintamunka/ 

Interjú / 

Ellenőrzés 

pl.: rögzítés, 

levélírás 

Munkaidőn kívül 

/ Munkaidőben 

Informatikai 

erőforrás x 

Teljes/ Moduláris/ 

Minta-

vételezéses teszt 

Mintamunka/ 

Interjú / 

Ellenőrzés 

pl.: rögzítés, 

levélírás 

Munkaidőn kívül 

/ Munkaidőben 

Tesztelés igazolása 

Az alábbiakban aláírásommal elismerem, hogy a Tesztelés tárgya fejezetben foglalt Informatikai 

erőforrás kiesésére vonatkozó Üzletmenet - folytonossági tervekben meghatározott alternatív 

munkafolyamatok tesztelése megtörtént. A tesztelés sikerességét az Értékelés fejezet dokumentálja, 

az ott szereplő leírás, időpontok és megjegyzések helytállóak. 

Helység, 20xx. …………  xx. 

 

  ........................................  

 BC menedzser 

  ........................................   ........................................  

 BC felelős  BC végrehajtó 

 

  ........................................   ........................................  

 DR végrehajtó  megfigyelő 

 



Értékelés 

Értékelési terület 
Idő/ 

időtartam 

Használhatóság/

hatékonyság 
Megjegyzés Megfelelt (I/N) 

Felkészülési feladatok  -    

Hozzáférések, jogosultságok 

(segéddokumentumok, 

eszközök – szekrényben, 

hálózaton) 

-    

Riasztás 

T0 

időponttól 

eltelt idő 

Sikeresen riasztott 

személyek száma 

  

A riasztott személyek 

beérkezése 

T0 

időponttól 

eltelt idő 

Sikeresen 

beérkezett 

személyek száma 

  

Helyzetfelmérés (Cselekvési 

tervek beindítása) 

T0 

időponttól 

eltelt idő 

-   

 

 



Alternatív munkafolyamat értékelőlapja 

Kiesett erőforrás/folyamat neve:   

Alternatív munkafolyamat lépései Észrevétel leírása 

1. lépés Megfigyelések a működésre… 

2. lépés   

3. lépés   

4. lépés   

5. lépés   

6. lépés   

7. lépés   

Visszaállítási eljárás lépései Észrevétel leírása 

1. lépés Megfigyelések a működésre… 

2. lépés   

3. lépés   

A alternatív munkafolyamat befejezése 

Megfelelősség (I/N)   

Hatékonyság a normál tevékenységhez 

képest (%) 

  

Ráállási idő /perc/   

Áthidalható idő /munkanap/   

 

  



4. sz. melléklet: Riasztási eljárásrend 

Javasolt riasztási sorrend 

 

  

Elérhetőség

Észlelő

Külső (partner, 

irodaépület 

bármely bérlője)

Belső

Külső (partner, 

irodaépület 

bármely bérlője)

Belső

Külső (partner, 

irodaépület 

bármely bérlője)

Belső

Esemény

Rendőrség 107 1 1 1 1

Tűzoltőság 105 1 1 1 1

Mentők 104 1 1 1 1

Közvetlen felettes ??? 2 2

Kapcsolattartó ??? 2 2

Épület üzemeltetője ???

Incidens bejelentés normál úton ??? 1 1

BC menedzser ??? 3 3 3 3 2 2

DR menedzser ??? 5 5 5 5 2 2

BC- vezetés elnöke ??? 4 4 4 4 3 3

Érintett szolgáltató, partner, társintézmény ??? 5 5 5 5 4 4

Elemi kár (tűz, víz, stb.) Terrorcselekmény, betörés stb.

Informatikai rendszert érintő, 

normálistól eltérő működés 

(lassulás, vírus, kiesés, stb)

É
rte

s
íté

s
i s

o
rre

n
d
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Személyre szabható riasztási űrlap 

(a sárga szín egy példa kitöltést mutat) 

 

 

Észlelő személye
A Kormányhivatalok bármely 

NEM IT munkatársa;

A Kormányhivatalok valamely IT 

munkatársa;
Az épület üzemeltetője;

Valamely partner, 

szolgáltató, 

társintézmény;

 Nemzeti Távközlési 

Gerinchálózat 

üzemeltetője;

Éjszakai portás

Esemény

Elemi kár (tűz, víz, stb.) Tűz

Terrorcselekmény, betörés 

stb.

Informatikai rendszert érintő, 

normálistól eltérő működés 

(lassulás, vírus, kiesés, stb)

Elsőként értesítendő Elérhetősége

Rendőrség 107 1

Tűzoltőság 105 1

Mentők 104 1

Közvetlen felettes ??? 2

Kapcsolattartó ???

Épület üzemeltetője ???

Incidens bejelentés normál 

úton ???

BC menedzser ??? 3

DR menedzser ???

BC- vezetés elnöke ???
Érintett szolgáltató, partner, 

társintézmény ???



5. sz. melléklet: Üzletmenet – folytonosság feladatai és felelősségei 

I.1.1        BC–vezetés elnökének feladatai, felelősségei     

Feladat Felelős(ök) Számon kérhető Konzulens(ek) Tájékoztatandó(k) 

Felkészülési időszakban:           

 

Erőforrások biztosítása az üzletmenet - folytonosság és 
katasztrófa utáni helyreállítás számára; 

Erőforrásgazdák BC - vezetés elnöke BC/DR menedzser  

 A BC–vezetés üléseinek, tevékenységének irányítása 
BC - vezetés elnöke    

 

Az üzletmenet - folytonossági eljárásrend és tervek 
vezetői szintű ismerete. 

BC - vezetés elnöke    

Alkalmazási időszakban:           

 

Elsődleges felelősség, menedzsment szintű döntések 
meghozatala a váratlan (nem tervezett) események 
kezelése kapcsán 

BC - vezetés elnöke BC - vezetés elnöke   

 

Döntés az üzletmenet - folytonossági tervek – BCP és 
DRP – aktiválásáról, a BC–vezetés összehívásáról 

BC - vezetés elnöke BC - vezetés elnöke 
BC - vezetés, BC/DR 
menedzser 

BC/DR menedzser 

 A BC–vezetés üléseinek, tevékenységének irányítása 
BC - vezetés elnöke    

 Belső és külső kommunikáció engedélyezése BC - vezetés elnöke BC - vezetés elnöke BC - vezetés  

 

Döntés az üzletmenet - folytonossági tervek – BCP és 
DRP - visszavonásáról és a normál működésre való 
visszatérésről 

BC - vezetés elnöke BC - vezetés elnöke 
BC - vezetés, BC/DR 
menedzser 

BC/DR menedzser 

Visszacsatolás időszakában:           

 

Döntés a szükséges változások megtételéről a BC/DR 
menedzser jelentései alapján 

BC - vezetés BC - vezetés elnöke 
BC - vezetés, BC/DR 
menedzser 

BC/DR menedzser 

 Erőforrás biztosítása a változások végrehajtásához Erőforrásgazdák BC - vezetés elnöke BC/DR menedzser  
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I.1 A BC–vezetés állandó és választható tagjainak feladatai, felelősségei     

Feladat Felelős(ök) Számon kérhető Konzulens(ek) Tájékoztatandó(k) 

Felkészülési időszakban:           

 
Felkészülési feladatok ütemezett végrehajtásának felügyelete BC/DR menedzser BC - vezetés   

 

Az üzletmenet - folytonosság menedzsment folyamatok 
támogatása, folyamatos ellenőrzése, a BC/DR menedzser 
beszámoltatásával 

BC - vezetés BC - vezetés BC/DR menedzser  

 
Jelentés az ellenőrzés eredményeiről a BC–vezetés elnöke felé  BC - vezetés BC/DR menedzser BC - vezetés elnöke 

 

 Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni 
helyreállítási tervek megfelelő szintű ismerete  

BC - vezetés   

Alkalmazási időszakban:           

 

A bekövetkezett nemkívánatos esemény okozta károk és a 
helyreállítás becsült időszükségletének meghatározása a BC 
és DR menedzserek információi alapján 

BC - vezetés BC - vezetés BC/DR menedzser  

 

Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni 
helyreállítási tervek teljes körű aktiválásának elrendelése az 
elnök döntése alapján 

BC - vezetés BC - vezetés elnöke   

 

Döntések meghozatala, szükséges beavatkozások 
engedélyezése és/vagy megtétele a BC és DR menedzserek 
által rendelkezésre bocsátott információk alapján 

 BC - vezetés BC/DR menedzser  

 Döntéstámogatás a BC – vezetés elnöke számára 
 BC - vezetés  BC - vezetés elnöke 

 

A BC–vezetés jelöli ki tagjai közöl a szóvivőt, aki 
felhatalmazott a külső partnerekkel, nyilvánosság felé 
folytatott kommunikációra 

BC - vezetés BC - vezetés elnöke   

 BC és DR menedzserek tájékoztatása a csoport döntéseiről 
 BC - vezetés  BC/DR menedzser 

Visszacsatolás időszakában:           

 

A katasztrófahelyzet elhárítása után a normál működésre 
való visszaállás irányítása 

 BC - vezetés BC/DR menedzser  

 

Döntés a szükséges változások megtételéről a BC/DR 
menedzser jelentési alapján 

BC - vezetés BC - vezetés elnöke BC/DR menedzser BC/DR menedzser 

 Erőforrás biztosítása a változások végrehajtásához Erőforrásgazdák BC - vezetés elnöke BC/DR menedzser  
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I.1.1        BC és DR menedzser feladatai, felelősségei     

Feladat   Felelős(ök) Számon kérhető Konzulens(ek) Tájékoztatandó(k) 

Felkészülési időszakban:             

 

A BC – vezetés tevékenységének adminisztratív, valamint szakmai 
támogatása: 

 BC/DR menedzser   

  jegyzőkönyv elkészítése  BC/DR menedzser  BC - vezetés 

  döntések előkészítése és dokumentálása  BC/DR menedzser  BC - vezetés 

  

a BC–vezetés elnökének távolléte esetén a 
tevékenységek irányítása 

BC/DR menedzser BC - vezetés   

  határidők betartásának elősegítése BC/DR menedzser BC - vezetés   

 

Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási 
tervekhez kapcsolódó tevékenységek, mint például: 

    

  a felelősségek, szerepek rögzítése, szabályzása 
 BC/DR menedzser   

  

üzletmenet – folytonossági tervek elkészítésének, 
karbantartásának, tesztelésének megszervezése, 
felügyelete 

 BC/DR menedzser   

  oktatás megszervezése 
 BC/DR menedzser   

 

A BC–vezetés döntéseinek megfelelő feladatok végrehajtatásának 
irányítása a szakterületi BC/DR felelősökkel 

BC/DR menedzser BC - vezetés BC/DR felelős  

 

BC/DR menedzser gondoskodik arról, hogy az üzletmenet - 
folytonossági tevékenységben érintett személyek tisztában 
legyenek a feladatukkal 

 BC/DR menedzser  BC/DR felelős 

Alkalmazási időszakban:             

 

Az átállás, elhárítás, helyreállítás során bekövetkezett nemkívánatos 
események várható/lehetséges hatásainak felmérése, a szükséges 
teendők megállapítása és elrendelése; 

 BC/DR menedzser  BC - vezetés 

 

Információk gyűjtése a kialakult katasztrófahelyzetről, szükséges 
döntés-előkészítési feladatok elvégzése, 

 BC/DR menedzser  BC - vezetés 

 

Folyamatos információ gyűjtés az átállás és helyreállítás 
körülményeiről, BC –vezetés szükség szerinti tájékoztatása; 

 BC/DR menedzser  BC - vezetés 
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A BC–vezetés értesítése, szükség esetén összehívása a kialakult 
helyzetnek, a bekövetkezett eseményeknek, vagy a szükséges 
döntési kompetenciáknak megfelelően. 

 BC/DR menedzser   

 

Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási 
tervek életbe léptetésének javaslata a BC–vezetés felé, 
életbeléptetés szakmai felügyelete, irányítása; 

 BC/DR menedzser  BC - vezetés 

 

A végrehajtás és visszatérés feladatainak operatív szintű irányítása, 
események kezelése, és a BC–vezetés értesítése, tájékoztatása; 

 BC/DR menedzser  BC - vezetés 

 

Folyamatos kapcsolattartás a BC–vezetés és a BC koordináló 
csoport tagjaival, 

 BC/DR menedzser  BC - vezetés, BC/ DR 
felelősök 

 

Kapcsolattartás és koordináció a BC–vezetés döntései, illetve az 
üzletmenet - folytonossági tevékenységek által érintett külső 
szolgáltatókkal, partnerekkel, felügyeleti szervekkel; 

 BC/DR menedzser  
Külső szolgáltatók, 
partnerek, felügyeleti 
szervek 

 Döntési helyzetben javaslattétel a BC - vezetés felé. 
 BC/DR menedzser  BC - vezetés 

 

A rendkívüli esemény jegyzőkönyvezése, mely során fel kell jegyezni 
a hivatalosan elhangzott tájékoztatásokat, valamint a bejelentők 
adatait (név, telefonszám), az esemény leírását, helyszínt, 
időpontot, személyi sérülés/anyagi kár mértékét, a probléma okát, 
lehetséges következményeket, hatásokat, érintett szervezetet, 
üzleti tevékenységet, már bevont külső szereplőket (mentők, 
tűzoltók). 

 BC/DR menedzser   

 

Kapcsolattartás a bevont helyi hatóságokkal (rendőrség, tűzoltóság, 
stb). 

 BC/DR menedzser   

Visszacsatolás időszakában:             

 

Összefoglaló jelentéstétel a BC - vezetés felé az alkalmazási időszak 
eseményeiről mellékelve az elkészített jegyzőkönyveket. 

 BC/DR menedzser  BC - vezetés 

 

Erőforrás pótlási, karbantartási, fejlesztési feladatok 
kezdeményezése és irányítása az alkalmazási időszak eseményei 
alapján levont következtetések és az ebből született BC – vezetés 
döntései mentén. 

BC/DR menedzser BC - vezetés   
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I.1.1        BC és DR felelősök feladatai, felelősségei     

Feladat 
Felelős(ök) 

Számon 
kérhető 

Konzulens(ek) Tájékoztatandó(k) 

Felkészülési időszakban:           

 

A vonatkozó területek üzletmenet - folytonossági terveinek tesztelése, 
karbantartása, felülvizsgálata 

 BC/DR felelős   

 

Az adott szakterület munkatársai részére az üzletmenet - folytonossági és 
katasztrófa utáni helyreállítási tervek részletes ismertetése, oktatása 

 BC/DR felelős   

 

Az üzletmenet - folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek 
végrehajtásához szükséges erőforrások tervezése 

 BC/DR felelős   

 Kapcsolattartás a BC és DR menedzserrel  BC/DR felelős   

Alkalmazási időszakban:           

 BC/DR végrehajtók kiválasztása a BC/DR menedzser utasításai alapján 
 BC/DR felelős BC/DR menedzser BC/DR végrehajtók 

 

BC/DR végrehajtók tevékenységeinek, az üzletmenet - folytonossági és 
katasztrófa utáni helyreállítási tervekben leírt eljárások végrehajtásának 
felügyelete 

 BC/DR felelős   

 Beszámolás az BC/DR menedzser felé  BC/DR felelős  BC/DR menedzser 

Visszacsatolás időszakában:           

 

Az alkalmazási időszak tapasztalatainak, a BC/DR menedzser által javasolt 
változásoknak átvezetése az üzletmenet – folytonossági terveken 

 BC/DR felelős BC/DR menedzser  

 



  

2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

27/2019. (VI.1.) utasításához 

 

 

Megismerési záradék 

 

Sorszám Szervezeti egység Munkatárs neve Megismerés 
dátuma 

Munkatárs 
aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

 

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

továbbá munkavállaló megismerte. 

 

 

        ……………………………… 

szervezeti egység vezetője 

 


