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Informatikai Szabályzat 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: NMKH, vagy Hivatal) tulajdonában lévő informatikai 
eszközök elsődleges igénybevétele az NMKH hatósági/hivatali (üzleti) feladatainak hatékonyabb ellátását 
szolgálja. A személyes használatnak legálisnak, etikusnak kell lennie, ez nem akadályozhatja továbbá az NMKH 
munkavállalóit a munkafeladatok teljesítésében. 
Az Informatikai Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az NMKH informatikai rendszeének biztonságos 
működtetéséhez kiadott szabályzat, amelyben foglaltak betartása minden NMKH vezető és munkavállaló 
részére kötelező érvényű, és tudomásulvételét a számítástechnikai eszközön megkezdett munkavégzéssel egy 
idejűnek tekintjük. 
Ezen szabályzat rendelkezései nem hatálytalanítják a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási Szervei 
szakmai irányítását végző központi hivatalok által kiadott és érvényben lévő hasonló tartalmú szabályzatait. 
 

Az Informatikai Szabályzat elkészítéséhez használt jogszabályok 

1) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
(továbbiakban: Avtv.) 

2) a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény; 
3) a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről szóló 4/2005. (III.11.) Korm. 

rendelet; 
4) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eisztv.) 
5) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XIL29.) Korm. 

rendelet. 
6) Az állami és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (Ttv.) 
7) A kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiről szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 

(ÁhR.) 
8) Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
9) Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon 

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

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

11) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 
12) Az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési 

képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 
13) Az Nytv. végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: NytvvhR.) 
14) A Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Politikája kiadásáról szóló 12/2004. (BK 12.) BM utasítás 
15) Az Internet tartalomszolgáltatóként történő belügyi igénybevételéről szóló 29/2004. (BK 20.) BM utasítás 
16) Az Internet belügyi igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 36/2001. (BK 15.) BM utasítás 
17) A személyes és a közérdekű adatok belügyi igazgatási területen való kezelésének és védelmének egyes 

szabályairól szóló 33/1999. (BK 22) BM utasítás (BMu.) 
18) Nógrád Megyei Kormányhivatal SZMSZ-e 
19) A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi 

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

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

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

22) A Közigazgatási Informatikai Bizottság 19. sz. ajánlása „A közigazgatási szervezetek által működtetett 
honlapok tartalmi és formai követelményeire”. 2009. 3.0 
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1. A Szabályzat kiadásának célja és hatálya 

1.1. A Szabályzat kiadásának célja 
• Az NMKH stratégiájának, célkitűzéseinek és feladatainak, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzatának, 

az abban foglalt célkitűzéseknek és feladatoknak a megvalósulásához szükséges informatikai támogatás 
• Az NMKH tulajdonában álló és az általa üzemeltetett informatikai rendszerekben kezelt adatok 

bizalmasságát, hitelességét, sértetlenségét, rendelkezésre állását és funkcionalitását fenyegető 
veszélyekkel szemben meghozandó védelmi intézkedések intézményi szinten, általános jelleggel történő 
szabályozása. 

• Az NMKH által fejlesztett és/vagy üzemeltetett informatikai rendszereknél a felhasználók által 
megvalósítandó biztonsági tevékenységekre vonatkozó egységes keretszabályok és értelmezések 
megadása. 

1.2. A Szabályzat személyi- és tárgyi hatálya 
1.2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 
• • az NMKH valamennyi munkavállalójára. 
• • az NMKH 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. 

 
1.2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed 
• az NMKH 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. 

 

2. Az NMKH informatikai rendszerét fenyegető veszélyforrások 

A veszélyforrások két jól elkülöníthető csoportba sorolhatóak. Az egyik csoportba azok a leginkább technikai 
jellegű veszélyforrások tartoznak, amelyek az informatika, a kommunikáció, illetve különböző infrastrukturális 
elemek vagy ezek használatához köthetőek. A másik csoportba azokat a humán jellegű veszélyforrásokat 
sorolhatjuk, amelyek az emberi viselkedés és magatartás miatt jelentkeznek. 

2.1. Technikai jellegű veszélyforrások 
• • Adatvagyon ellen irányuló támadás, adateltulajdonítás, felhatalmazás nélküli adatmódosítás, 

adatmegsemmisítés. 
• • Információs rendszerek és hálózatok ellen irányuló támadás, a kommunikáció zavarása, bénítása. 
• • Rosszindulatú programok (Malware) bejutásának és terjesztésének lehetősége vírusok segítségével. 
• • Maguk a Malware programok, amelyek adateltulajdonításra, adatmódosításra, adatmegsemmisítésre 

alkalmasak és az informatikai rendszerek működőképességét nagymértékben befolyásolhatják a 
következők: 

• tűzfalat támadó programok, 
•  kémprogramok, 
• programférgek, 
• lánclevelek (tömeges körlevelek), 
• megtévesztő információt tartalmazó levél vagy üzenet (Hoax = kacsa). 
 
2.2. Humán veszélyforrások 
• • Digitális írástudatlanság (az informatikai alapismeretek hiánya): sok esetben az ártó szándékú támadók 

a felhasználók tudatlanságát kihasználva jutnak be az adott rendszerbe. 
• • Információs túlterheltség: az egyre bonyolultabb, komplexebb informatikai rendszer a felhasználókat 

egyre nagyobb követelmény elé állítja. 
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• • Rosszindulatú programok (Malware): az ilyen jellegű programok bejutásának és terjesztésének 
lehetősége az emberi tudatlanság segítségével (pl. segítségkérő e-mailek továbbítása, digitális 
piramisjátékok). 

• • Ártó szándékú tevékenység: megvesztegetés, vagy más, előre megfontolt szándékkal való ártó 
magatartás. 

• • Az információs technológiával szembeni idegenkedésből, bizalmatlanságból adódó „merev", elutasító 
magatartás az informatikai rendszer használata ellen. 

 
3. Az NMKH informatikai rendszer elemei és kapcsolódó szolgáltatásai 

3.1. Az NMKH informatikai rendszer elemei 
Az NMKH informatikai rendszere működőképességének feltételeit, üzemeltetését az NMKH Informatikai 
Főosztály (a továbbiakban: NMKH INFO) illetve az NMKH-hoz tartozó szakigazgatási szervek informatikai 
feladattal megbízott munkatársai, a szakigazgatási szervek 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 az NMKH INFO 
munkatársai, illetve az NMKH informatikus, vagy az informatikai feladatokkal megbízott dolgozó által 
felügyelt, megbízási vagy vállalkozási szerződéssel rendelkező külső szakértő végezhet. Az NMKH 
informatikai rendszerében kizárólag jogtiszta szoftverek használhatók. Az NMKH-nál mindenkor rendelkezésre 
kell állnia az alkalmazott szoftverek jogtisztaságát bizonyító szerződéseknek. A számítógépekre telepített 
szoftverek jogtisztaságáért az informatikai feladatokkal megbízott személy, a fájlokért és tartalmáért a 
felhasználó felelős. Az NMKH vezetői illetve az Informatikai Főosztály vezetői vagy megbízott dolgozói 
rendszeresen ellenőriztetik az informatikai rendszerben használt szoftverek jogtisztaságát. 

A felhasználók által közvetlenül használható számítástechnikai eszközök az alábbiak: 
3.1.1. Személyi számítógép és kapcsolódó szoftver elemek 

A felhasználók fő informatikai munkaeszköze. Az NMKH tulajdonában vagy kezelésében lévő személyi 
számítógépen rendszergazdai (adminisztrátori) jogokkal tartósan kizárólag az NMKH INFO munkatársai, illetve 
az NMKH Rendszergazda rendelkezhet. Indokolt esetben (pl. tesztelés, hibajavítás) rendszergazdai jogosultság 
csak átmenetileg, dokumentált formában adható ki más személy részére a személyi számítógépekre. Az NMKH 
részéről tartós használatra olyan szoftver nem vehető át, melynek üzemszerű működtetése rendszergazdai jogú 
felhasználót kíván meg. Az NMKH szoftverfejlesztéseinél a műszaki dokumentációkban, illetve a szoftver 
fejlesztésére kötött szerződésekben ezt a tényt rögzíteni kell. A személyi számítógépeken tárolt adatok 
védelméért és biztonságáért a felhasználó felelős. 

3.1.2. Adathordozók 
Mágneslemezes (floppy diszk). 

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 használhatóak. 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. (pl: memóriakártyák) 

Adathordozónak kell tekinteni a fentieken kívül még a: 
• kinyomtatott dokumentumokat, 
• hang és egyéb adatrögzítésre alkalmas eszközöket,  
• rendszerdokumentációkat. 
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3.1.3. Az adathordozók tárolása: 

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. 

3.1.4. Az adathordozók védelmi követelményei: 
• Az NMKH 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 a rendszer helyszínétől 
elkülönített helyen lemez, vagy páncélszekrényben kell tárolni. 

3.1.5. Az adathordozók szállítása: 
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 osztály vezetője rendelhet el, 
• szállítás során a vagyonbiztonság érdekében fokozott figyelemmel kell eljárni, 
• az adathordozót óvni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől, 
• amennyiben van rá lehetőség, az adathordozón tárolt adatokat a szállítás előtt titkosítani kell (pl. ZIP 

formátumú tömörítés, jelszóval ellátva, PGP fájltitkosítás), 
• rendkívüli esemény esetén az adott osztály vezetőjét, az Informatikai Főosztály vezetőjét 

haladéktalanul értesíteni kell. 
A fentiek alól kivételt képeznek jelenleg az olyan jellegű adatállományok telephelyen kívüli kezelés ami a napi 
hatósági tevékenység ellátásához elengedhetetlenek.  

3.1.6. Informatikai hálózat fizikai eszközei 
 

• fizikai kábelhálózat és végpontjai, 
• hálózati végpont és a számítógép közötti kapcsolatot szolgáló munka kábel, 
• aktív eszközök (pl. switchek, routerek). 

 
Az informatikai hálózat fizikai eszközeire, mint a hálózat elsődleges kapcsolódási pontjaira fokozott figyelmet 
kell fordítani. A felhasználónak tilos a hálózat bármely végpontjába az informatikai feladatokkal megbízott 
dolgozó tudta és engedélye nélkül bármilyen eszközt csatlakoztatni, mivel a modern strukturált 
hálózatkialakításnál a felhasználó nem tudja eldönteni, hogy egy adott végponton van-e szolgáltatás, illetve 
milyen szolgáltatás van jelen (Ethernet, analóg, ISDN stb.), így egy téves kapcsolódási kísérlet eredménye az 
eszköz meghibásodásához vezethet. A fali a RJ45 aljzatok aktiválása csak felhasználói igénybejelentést 
követően történhet. A felhasználói munkakörnyezetbe csak rendezetten, botlásveszélyt kerülve lehet Lan kábelt 
vezetni. 

3.1.7. Perifériák 
• Nyomtatók. A nyomtatók segítségével digitális adatállományból papír-alapú dokumentumok 

készíthetőek. 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, NMKH-n 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)  
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• Lapolvasók (szkennerek). A szkennerek segítségével papír-alapú dokumentumokból digitális 
dokumentum hozható létre. Az eszközök használatakor könnyen túlméretes képfájlok hozhatóak 
létre, ezért kezelésük külön szakértelmet igényel. 

• Fax készülékek (amennyiben az NMKH informatikai rendszeréhez kapcsolódik). 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 az NMKH informatikai rendszehez 
kapcsolódik). A fénymásoló berendezések, gyakran szkenner, illetve nyomtató funkcióval, illetve 
hálózati kapcsolódási lehetőséggel is rendelkeznek. Ezek használatára a "Lapolvasók", a 
"Nyomtatók", "Fax készülékek" pontok, illetve a 3.1.6 pont vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

• Digitális fényképezőgépek. A digitális fényképezőgépek segítségével nem csak digitális kép 
állomány, de egyéb számítógépes adatállomány is hordozható, használatuk során a 3.1.2 pontban 
foglaltakat kell figyelembe venni. 

• Modem. A modem használatával lehetőség nyílik távoli rendszerek (pl. banki terminálok) közvetlen 
elérésére, de a modem lehetőséget ad az NMKH informatikai hálózatához való hozzáférésre, amely 
komoly biztonsági rést okoz. A modem használata nem támogatott, mert ezek komolyan 
veszélyeztetik a rendszer biztonságát. Amennyiben mégis szükséges, a modem kizárólag az 
NMKH INFO engedélye alapján (nyilvántartásba vétel és a szükséges konfigurációk jóváhagyását 
követően), a biztonsági előírások maximális 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. Komolyabb biztonsági funkciót nem képvisel. 

3.1.8. Hordozható számítógépek (Laptop, Notebook) 
A hordozható számítástechnikai eszközök méretüknél és funkciójuknál fogva különösen veszélyeztetettek, ezért 
használatukra különös figyelmet kell fordítani. Az NMKH kezelésében lévő mobil számítástechnikai eszközök 
(Laptop, Notebook, PDA, tartósan otthon használt munkaállomás stb.) használata során is be kell tartani a ezen 
Informatikai Szabályzatban foglaltakat. 
Hordozható számítógép kizárólag az formanyomtatvány szerinti aláírását és iktatását és a leltárnyilvántartó 
programban rögzítés követően aláírás ellenében adható át a felhasználók részére (pl. otthoni 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 Főosztályon, vagy szakigazgatási szervnél az illetékes üzemeltetési osztályon 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 az NMKH-n 
belül üzemelő berendezésnek számítanak. Tartós otthoni használatát követően (1 hónapot meghaladóan és 
legkésőbb 4 havonként), az NMKH informatikai hálózatához történő csatlakozást megelőzően az informatikai 
feladatokkal megbízott dolgozónak felülvizsgálatra be kell mutatni, aki ellenőrzi, az utolsó frissítési csomagok 
meglétét, illetve rátöltését és végrehajtja. 
Ezeket a hordozható eszközöket kizárólag csak az NMKH munkatársa használhatja, azokat felügyelet nélkül 
hagyni nem szabad, az NMKH területén kívül is biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását (pl. 
felhasználó/jogosultság szabályozása). Az eszköz elvesztését, meghibásodását - további intézkedés céljából - 
haladéktalanul be kell jelenteni az adott szervezeti egység vezetőjének, az informatikai feladatokkal megbízott 
dolgozónak és az Informatikai Főosztály 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 illetékes 
rendszergazdának át kell adni, aki köteles azt a mentési szalagokkal megegyező módon tárolni. 
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3.1.9. Kézi számítógépek (PDA) 
A hordozható számítógépeknél még érzékenyebb kézi eszközök, amelyek a mai technológiai fejlődés során 
kapacitásukkal, teljesítményükkel megközelítik a hordozható számítógépek előző generációjának teljesítményét. 
Ezek az eszközök szintén alkalmasak biztonság-érzékeny adatok rögzítésére, tárolására, ezért szintén fokozott 
felügyeletet igényelnek, a rájuk vonatkozó előírások a hordozható számítógépekével azonosak. 

3.2. Jogosultsági rendszer, jelszavak, felhasználók azonosítása 
3.2.1. Jogosultsági rendszer 

Az NMKH informatikai rendszerein belül többszintű jogosultsági rendszer került kialakításra. Hátteréül 
központi címtár AD ED szolgál, amely biztonságosan kezeli az érzékeny felhasználói adatokat. A fájl- és 
adatstruktúra szintén többszintű jogosultságrendszerrel rendelkezik. Minden felhasználó rendelkezik egy saját 
hálózati meghajtóval, 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. 
 

3.2.2. Az NMKH címtárában használt hálózati hozzáférés jelszava, azok képzési és tartalmi szabályai 
Jelszavak képzésének általános szabályai: 
A hitelesítés legáltalánosabb módja a jelszó megadása. Kezelésére az alábbi szabályokat kell alkalmazni: 

• A jelszavakat bizalmasan, magánjellegűként kell kezelni, ezek nem oszthatók meg külső személyekkel, 
illetve más NMKH alkalmazottakkal (még az informatikussal sem). A munkaállomásokon a hitelesítési 
folyamatban a beírt jelszó nem lehet értelmes szó, vagy szóösszetétel. 

• A jelszónak minden felhasználó számára bármikor, szabadon megváltoztathatónak kell lennie. 
• A jelszavakat nem szabad mások által hozzáférhető helyen tárolni, még első, kezdeti jelszó esetében sem. 

(Tárolási lehetőség: lezárt borítékban és páncélszekrényben). 
• Amennyiben a felhasználó azt gyanítja, hogy jelszavát valaki megismerte, köteles azt azonnal 

megváltoztatni. 
• Mindazon műveletek, amelyeket egy felhasználó azonosítójával, illetve jelszavával mások hajtanak végre 

- az érintett felhasználó szabályszegése vagy gondatlansága esetén - nem mentesíti a felhasználót a 
fegyelmi felelősség alól. 

3.3. A jelszavak tartalmi és szerkezeti előírásainak szabályai: 
Az NMKH informatikai rendszer szolgáltatásaihoz minimálisan az alap biztonsági osztály követelményeit kell 
betartani: 
• a jelszó minimális hossza 8 karakter, 
• a jelszó tartalmazzon nagybetűt, kisbetűt, és számot esetleg más írásjelet, 
• a jelszavakat legalább 90 naponta változtatni kell, 
• egy jelszó a következő 5 alkalmon belül ismételten nem használható. 
 
Amennyiben az elektronikus aláírás használatba kerül a vezetőknek, az informatikusoknak, valamint a kiemelt 
felhasználóknak hardverkulcsos azonosítást kell használniuk. 

3.3.1. Felhasználók azonosítása 
A felhasználók azonosítója - a felhasználó ID, vagy user ID - a felhasználó identitásának egyedi, jellemző, 
ellenőrizhető és hitelesítésre alkalmas megjelenítése az NMKH informatikai rendszerében. 

A felhasználó-azonosító segítségével az egyes erőforrásokhoz, folyamatokhoz és adatokhoz történő hozzáférés 
megfelelően korlátozható és követhető, ugyanakkor a rendszer számára a biztonsági funkciók során 
ellenőrizhető. 
A felhasználói azonosítónak minden esetben egyedinek kell lennie, azaz semmilyen körülmények között sem 
adható ki különböző személyek részére megegyező azonosító. 

Az NMKH-n belül a felhasználói azonosító képzése a hálózati operációs rendszerben elfogadott és alkalmazott 
azonosítás alapján történik, az azonosító a felhasználó személynevéből képzett szó, amely a személy 
vezetéknévből és keresztnevének első betűjéből, képződik. 
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Férjezett női felhasználók esetén a keresztnév és választhatóan a saját leánykori, vagy a férje után kapott családi 
nevéből képezendő az azonosító, "né" toldóval (pl. Kelemen Róbertné született Horváth Terézia lehet "horvatht" 
vagy "kelemenrne"). Kettős családnév esetén mindkét családnevet fel kell használni (pl. Nemes Nagy Ágnes 
"nemesnagya"). Kettős keresztnév esetén a másodlagos, vagy nem használt keresztnevet figyelmen kívül kell 
hagyni. Abban az esetben, ha az így képzett szó az NMKH informatikai rendszerben már foglalt, akkor a 
vezetéknév és keresztnév teljes kiírásával kell azonosítót képezni (pl. Kovács Béla és Kovács Bernadett esetén 
az egyik "kovacsbela" a másik "kovacsbernadett"). 
Nem megengedett a nem névhez köthető azonosítók felhasználó általi használata.  

Felhasználók, jogosultságok 
A hivatali hálózatban a felhasználói jogosultságokat a felhasználó szervezetbeli szerepe határozza meg. Egyedi 
szakmai adatbázisokhoz való hozzáférés a szakfeladat gazdája által meghatározott szabályok, igény-bejelentési 
és nyilvántartási kötelezettség mellett biztosítható. 

3.4. Hálózati megosztások, szolgáltatások 
Az NMKH hálózatán belül biztonsági okokból csak szerver operációs rendszer biztosíthat megosztott 
szolgáltatásokat. Ilyen szerverek a 

• Novell NetWare 
eDirectory címtárszolgáltatás 
Fáj1 tárolás 
Nyomtató megosztás 
DHCP (IP-cím kiosztás) o DNS 

• SUSE Linux 
WEB, FTP, MySQL 

• AIX UNIX  
Adatbázis szolgáltatás (Oracle) 

• Windows 2000, 2003, 2008 
Active Directory szolgáltatás 
Vírusvédelmi szerver 
Fáj1 tárolás 
Nyomtató megosztás 
DHCP (IP-cím kiosztás) o DNS 
Terminál szerver 

 
Egyéb, munkaállomáson megosztott erőforrás, fáj1-megosztás biztonsági okokból nem engedélyezett. Kivételt 
nyomtató megosztás. 

3.5. Egyéb hálózati szolgáltatások 
3.5.1. Vezeték nélküli hálózati eszközök üzemeltetésének biztonsági feltételei 

A WLAN eszközök helytelen konfigurációja az NMKH zárt NTG hálózataiban komoly biztonsági réseket 
jelent, ezért külön biztonsági és kockázatelemzés elvégzése nélkül ilyenek nem üzemeltethetők. 
Az NTG-től fizikailag elkülönült hálózatban, amennyiben a meghatározott hardver és szoftver feltételeknek a 
WLAN hálózati elemek megfelelnek alkalmazhatók WLAN eszközök.  

A megfelelő minősítéssel rendelkező eszközök esetén jogosultsági rendszerrel védeni kell a hálózatot, 
minimum WPA2 titkosítással pedig az adatkommunikációt. 

3.5.2. Acces Point(ok) telepítése, üzembe helyezése 
Az AP telepítése, üzembe helyezése minden esetben az NMKH Informatikai Főosztály munkatársa által 
dokumentált formában történik. Az AP-ok kezelése, felügyelete vezeték nélküli hálózaton keresztül tilos. 

Az AP-ok úgy legyenek a hálózatra kötve, hogy szükség esetén gyorsan leválaszthatóak legyenek róla. 

Az egyes elhelyezési lehetőségek vizsgálatával (klienssel történő mérésével), az üzemelési hely (az esztétikai 
szempontokat is felülbírálva) az épületen kívül legkisebb mérhető sugárzást biztosító ponton legyen kijelölve. 
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3.5.3. Naplózás beállítása 
Kapcsoljuk be a naplózási lehetőségeket, és kísérjük figyelemmel. Ha a megszokottól eltérő viselkedést 
észlelünk, mint például hirtelen megnövekedett forgalom, vagy kliens szám, azonnal jelezni kell a az NMKH 
Informatikai Főosztály felé. 

3.6. Vírusvédelmi szabályok 
3.6.1. Felhasználókra vonatkozó szabályok 

• Minden felhasználó számítógépén futnia kell a víruskereső szoftvernek. Ezt a számítógép kezelőjének 
TILOS kikapcsolni! 
• A felhasználónak kötelessége minden vírusfertőzéssel, vagy annak gyanújával kapcsolatban értesíteni a 

vírusvédelemmel megbízott informatikust, függetlenül a szoftverbe épített figyelmeztetési 
rendszertől. 

• TILOS önállóan megkísérelnie a vírus eltávolítását. Könnyen előfordulhat, hogy ez a tevékenység 
visszavonhatatlan kárt okoz a fájl(ok)ban! 
• A felhasználó felelős a számítógépén tárolt adatokért 
• A felhasználó számítógépén csak az Informatikai Főosztály által bevezetett szoftverek használhatók. 

3.6.2. Operációs rendszerek biztonsági frissítése 
A szerver és munkaállomás oldali operációs rendszerek biztonsági frissítése informatikusok segítségével 
történik. A munkaállomások automatikus frissítésével kapcsolatos beállítások elvégzése a helyi rendszergazda 
feladata. 

4. A Felhasználó feladatai 

4.1. A felhasználó 
4.1.1. Jog és hatásköre 

Joga van a számára kiosztott jogosultságokkal a rendszer erőforrásait és szolgáltatásait (tárolóhely, hálózatos 
nyomtatás, stb.) használni. Elsősorban a nagyteljesítményű hálózati nyomtatókat használhatja, azok üzemzavara 
esetén szabad drágább üzemelésű 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 Hivatalnál keletkezett dokumentumot csak 
vírusellenőrzés után szabad használni. Külső forrásból származónak kell tekinteni azt az adathordozót is, 
melyet a felhasználó az otthoni (saját) számítógépén használt. 

4.1.2. Feladata 
• A jelszavak biztonságos tárolása és az előírásoknak megfelelő cseréje 

• A számítástechnikai eszközöket és szoftvereket rendeltetésének megfelelően használja. 
• A számítástechnikai eszközöket a munka befejeztével ill. a munkaidő végeztével megfelelően - a 

hálózati nagyteljesítményű nyomtatókat kivéve - kikapcsolja. 
• Hibajelenség esetén köteles a munkáját felfüggeszteni és a hibajelenséget a területre megbízott 

informatikusnak bejelenteni, valamint a munkahelyi vezetőhöz fordulni további utasításért. Szigorúan tilos 
közvetlenül külső javítókhoz, szervizelőkhöz fordulni. 

NMKH-tól 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. 
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4.1.3. Felelőssége 
• A számítógéptől való hosszabb (több mint 10 perc) távollét esetén a Felhasználó köteles a 

munkaállomást, vagy mobil számítástechnikai eszközt zárolni („Lock WorkStation"), vagy kilépni a 
rendszerből. 

• A számítógépekre szoftver telepítése - 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. 

4.2. Az informatikus 
Az informatikusokra vonatkozó szabályokat a felhasználókra vonatkozó szabályoktól a 
következő eltérésekkel kell alkalmazni. 

4.2.1. Jog és hatásköre 
• 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. 

4.2.2. Feladata 
• Munkaállomásokra szerverekre operációs rendszert, felhasználói programokat telepít. 
• Gondoskodik a rendszer kritikus részeinek újraindíthatóságáról, illetve az újraindításhoz 

szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról. 
• A felhasználók által bejelentett hibajelenséget kivizsgálja, gondoskodik a hiba elhárításáról, 

vagy további intézkedést javasol. 
• Telephelyenként naprakész informatikai eszköz- és programnyilvántartást vezet. 
• Szükség esetén gondoskodik a számítástechnikai eszközök áthelyezéséről. 
• Felkészíti a felhasználókat az informatikai szabályzatokban megfogalmazott felhasználói 

magatartásra. 
• Új rendszerek bevezetésekor oktatja a rendszer alkalmazóit 

4.2.3. 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. Informatikai eszközgazdálkodás 

Alapelvek 

Az NMKH-nál nem lehet olyan eszközt használni, amelyet az Informatikai Főosztály, vagy kijelölt informatikus 
nem vett állományba. Az állományba vétel során az Informatikai Főosztály vagy kijelölt informatikus  az  
informatikai eszközt felméri, és nyilvántartásba veszi. Amennyiben a Hivatal szervei között eszköz átadás 
történik, azt a nyilvántartás keretein belül dokumentálni kell. 

5.1. Általános szabályok 
• A Hivatalnál az eszközök és kellékanyagok útját a bevételezéstől a felhasználásig dokumentálni 

kell. 
• Bevételezésen az eszközök és kellékanyagok Informatikai Főosztályhoz, való bekerülését, 

fizikai átvételét kell érteni. 
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• Felhasználáson azt az időpontot kell érteni, amikor az eszköz és kellékanyag az Informatikai 
Főosztályról kikerül. 

 
5.2. 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 az 
Üzemeltetési és Ellátó Osztálynak.  

5.3. Eszközök és kellékanyagok kezelése 
• Informatikai eszközt bevételezni, kiadni, áthelyezni csak informatikusnak van jogosultsága. 
• Az eszközöket és kellékanyagokat a szállítótól vagy más helyszínről való átvételkor a használt informatikai 

rendszerben rögzíteni kell. A nyilvántartás a kijelölt informatikus feladata. 
• Azon helyszíneken, ahol nincs  kijelölt informatikus, ott a kellékanyagokat egy illetékes személynek át kell 

adni, aki a szakterület nevében gondoskodik a későbbi felhasználásról. Itt az átadó az informatikai 
feladatokkal megbízott dolgozó, az átvevő a szakterület megbízott dolgozója. 

 
6. Internet és kapcsolódó szabályozás, naplózás, felügyelet 

Az NMKH informatikai rendszerébe tartozó számítástechnikai eszközök stratégiai fontosságú adatok tárolására 
szolgálnak, amelyek bizalmasságát Internet szolgáltatás igénybevételekor is meg kell őrizni. 
Az NMKH informatikai rendszerbiztonságát minden külső kommunikációs kapcsolat gyengíti. A biztonsági 
veszélyforrások az adminisztrációtól való távolság függvényében egyre jelentősebbek. Az NMKH Internet 
szolgáltatással rendelkező hálózatának egésze és minden egyes hálózati csomópont, illetve szolgáltatás támadási 
felületet nyújt védelem hiányában.  

6.1. Internet böngészés 
Az Interneten elérhető információk úgynevezett "Internet böngésző" (Browser) szoftverekkel elérhetőek (pl. 
Internet Explorer). 
Az NMKH az Internetet használók körét korlátozza. 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, vagy egyéb módon). 

Tilos az Interneten keresztüli online adások hallgatása vagy nézése. 

6.2. Internetről való letöltés 
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 helyi informatikus vagy az NMKH Informatikai 
Főosztály munkatársai ilyen esetekben, saját hatáskörben azonnal letilthatják a felhasználót a szolgáltatás 
igénybevételétől. A letiltásról a felhasználó közvetlen vezetőjét minden esetben, írásban értesíteni kell, aki saját 
hatáskörben köteles eljárni a felhasználóval szemben. 
Az Internetről vagy bármely más, akár az NMKH rendszerében lévő erőforrásról tilos az alábbi állományok 
letöltése: 
• zenei állományok (pl. *.mp3, *.wav kiterjesztéssel), 
• video vagy más mozgókép állományok (pl. *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.mov kiterjesztéssel), 
• programcsomagok, telepítőkészletek - kivéve a helyi informatikusokat (pl. *.exe, *.com kiterjesztéssel), 
• egyéb túlméretes állományok (~20 MB feletti állományok). Ezek munkaidőben történő letöltését csak a 

helyi informatikus tudtával és engedélyével szabad elvégezni, mert komoly kommunikációs fennakadást 
okozhat. 
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7. Mobil szolgáltatások igénybevétele 

Főigazgatói engedély alapján, ha az adott szakfeladat ellátásához elengedhetetlen, vagy jogszabály által 
kötelezővé tett esetben, mobil Internet szolgáltatás igénybe vehető. Az esetleges havi letöltési korlátot úgy kell 
meghatározni, hogy az adott szakfeladat ellátásához szélsőséges esetben is szükséges havi letöltés mennyiség 
rendelkezésre álljon. A letöltési korláton felüli letöltéseket a felhasználó fizeti. Tilos a hivatali mobil internet 
elérést külföldi állomáshelyen használni, és figyelni kell arra, hogy az országhatár mentén sem történjen más 
országbeli szolgáltató igénybevétele. 
 

8. Elektronikus levelezés 

Az NMKH-n 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 NMKH felhasználónak rendelkeznie kell saját 
személyre szóló e-mail címmel és hozzá tartozó postafiókkal. 

9. Informatikai beszerzések, javíttatások 

9.1. Alapelvek 
Az informatikai eszközök homogenitásának biztosítása, valamint a rendszerbe bekerülő eszközök és 
kellékanyagok megfelelő minőségének szavatolása érdekében a hardver eszközök beszerzése és javíttatása a 
szakterületek igénye alapján központilag, történik. Ennek lebonyolítását kizárólag az Informatikai Főosztály 
végezheti. 

9.2. Tervezett és eseti informatikai beszerzések 
Tervezett beszerzésről abban az esetben beszélünk, amikor az Informatikai Főosztály éves beszerzési tervében 
szereplő eszköz, kellékanyag, szoftver, vagy az informatikát érintő egyéb beszerzés történik. 

Eseti beszerzésnek minősül minden olyan beszerzés, amely az informatikát érinti, de nem sorolható az előbbi 
csoportba, valamint beszerzését az SZMSZ a szakmai feladatok közé sorolja. 

9.3. Beszerzések folyamata 
Szakmai igény alapján az Informatikai Főosztály megvizsgálja a rendszerbe állítási lehetőségét, majd felterjeszti 
javaslatát az NMKH Kormánymegbízottjának, vagy Főigazgatójának. 
Az előre tervezett beszerzéseket az Informatikai Főosztályvezető indítja el. 
Az eseti beszerzési igényeket beszerzés kezdeményező lap kitöltésével lehet benyújtani. 
(A beszerzés kezdeményező lap a  Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről 
szóló szabályzat 4. sz. melléklete) 
 Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a beszerzendő eszközök és/vagy kellékanyagok pontos 
meghatározását, műszaki paramétereit annak érdekében, hogy a beszerzés tárgya egyértelműen meghatározható 
legyen. Az igényekhez indokolást kell írni, melynek tartalmaznia kell, a beszerzés indokát és végső határidejét. 
Ha az Informatikai Főosztály jóváhagyta, a Pénzügyi Főosztály ellenjegyezte, és a Főigazgató engedélyezte, 
akkor az eszközt az igénylő a közbeszerzési szabályok figyelembe vételével megrendelheti. 

9.4. Javíttatás 
Az informatikai eszközök meghibásodása esetén a javíttatást az Informatikai Főosztállyal egyeztetve az adott 
terület felelős informatikusa kezdeményezheti. A javításnál elsősorban saját erőforrásainkat kell felhasználni. 
Megfelelő jártasság hoánya, vagy speciális alkatrészigény felmerülése esetén külső karbantartó szervezet is 
elháríthatja a hibát. Minden esetben mérlegelni kell a javítás költséghatékonyságát. A javíttatás megrendelése 
előtt beszerzés kezdeményező lap kitöltésével kérni kell a javítás pénzügyi keretének rendelkezésre állását.  
(A beszerzés kezdeményező lap a  Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről 
szóló szabályzat 4. sz. melléklete) 
Ha a meghibásodott eszköz érvényes karbantartási vagy üzemeltetési szerződés alanya, akkor a szerződésben 
megfogalmazott rend szerint az Informatikai Főosztályt tájékoztatva lehet a hibaelhárítást megrendelni. 
A javítás elvégzéséről a beérkezett munkalap alapján az Informatikai Főosztály teljesítés igazolást ad ki. 
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Az Informatikai Szabályzatban használt fogalmak és definíciók 

 

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 megjelenési formája, azaz a tények, elképzelések nem értelmezett, de 
értelmezhető közlési formája. 

Adatállomány Az informatikai rendszerben logikailag összetartozó, együtt kezelt adatok. 

Adatátvitel Adatok informatikai rendszerek, rendszerelemek közötti továbbítása. Az adatkezelési 
műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

Adatfeldolgozás műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából adatok feldolgozását végzi. 

Adatgazda Aki jogosult minősítés vagy osztályba sorolás elvégzésére, felelős az általa kezelt 

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 NMKH 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, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki/amely az adatkezelés fogalma alá tartozó 
tevékenységet végez. 

Adattovábbítás Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 
Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 

Adatvédelem 
Az adatkezelés során érintett személyek védelmére és az adatok 
védelme érdekében megvalósítandó / megvalósított adatkezelés 
módjára, formájára, tartalmára vonatkozó szabályozások és eljárások. 

Bejelentkezés 
Az adatkezelés során érintett személyek védelmére és az adatok 
védelme érdekében megvalósítandó / megvalósított adatkezelés 
módjára, formájára, tartalmára vonatkozó szabályozások és eljárások. 

Biztonsági 
esemény 

Az informatikai rendszer biztonságában beállt olyan kedvezőtlen  
változás, melynek hatására az informatikai rendszerben kezelt adatok 
bizalmassága, sértetlensége, hitelessége, funkcionalitása vagy 
rendelkezésre állása megsérült vagy megsérülhet. 

Bluetooth 
adatátvitel 

A Bluetooth szabvány (2.0 EDR) szerinti rádióhullám alapú kapcsolat 
mobil eszközök (telefon, PDA, laptop, stb.) közötti adatátvitelre szolgál, 
rendszerint rövid távolságon (néhány méter) belül 
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Csatolmány Az e-mail melléklete, amely lehet dokumentum, vagy egyéb fájl. 

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. CD-ROM olvasó, lemezmeghajtó) 
szükséges, és azokat, amelyek hálózati úton érhetők el (pl. adatbázisok, 
elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus újságok, www-helyek). 

e-mail Elektronikus formában továbbított szöveges üzenet, amely csatolmányt 
  is tartalmazhat. 

Felhasználó Szervezet, csoport vagy személy az NMKH szervezetein belül, aki (amely) az NMKH 
számítástechnikai eszközét igénybe veszi. 

Felső vezetők 
A jelen szabályzat szerint ebbe a körbe tartoznak a kormánymegbízott, a főigazgató, 
az igazgató, a  kormánymegbízott közvetlen munkatársai, valamint a szakigazgatási 
szervek vezetői  illetőleg azon személyek, akiket az elnök ebbe a csoportba sorol. 

Hálózat Informatikai eszközök közötti adatátvitelt megvalósító logikai és fizikai eszközök 
minden olyan beszélgetés, amely a dolgozó munkakörével összessége. 

Hoax ("kacsa") 

Olyan e-mail, ami valamilyen új- általában fiktív - vírus terjedésére 
figyelmeztet, és a fertőzés megakadályozása érdekében egy vagy több 
fájl törlésére ösztönöz (ezek azonban a rendszer működéséhez 
szükséges, de kevésbé ismert állományok). Az e-mail továbbküldésére 
is buzdít, hogy a levéláradat - lánclevél - a hálózaton szűk 
keresztmetszetet generáljon. 

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. 

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. 

Információ 
védelem 

Az informatikai rendszerek által kezelt adatok által hordozott 
információk bizalmasságának, hitelességének és sértetlenségének 
védelme. 

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. 
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informatikai 
rendsze 

A hivatali munka és a hivatali szolgáltatások működését támogató elektronikus 
adatfeldolgozó eszközök és eljárások, valamint az ezeket kiszolgáló emberi 
erőforrások és a kapcsolódó folyamatok összessége. Az informatikai rendszerek 
közé tartoznak az általános célú számítógépek és a "célszámítógépek", 
de nem soroljuk ide a numerikus vezérlésű eszközöket (pl. robotokat, 
szerszámgépeket), a különböző eszközöket, berendezéseket vezérlő 
mikroprocesszoros rendszereket, a processzorvezérelt gépeket  

 Internet 
A TCP/IP protokollon alapuló, nyilvános, világméretű számítógépes 
hálózat. Az Internet a szolgáltatások széles skáláját nyújtja 
felhasználóinak (FTP, Gopher, IRC, e-mail, tehet, www stb.). 

IP Internet Protokoll. Az interneten való kommunikáció alapvető csatornája. 

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. 

Közérdekű adat 
Olyan - nem személyes - adatok, amelyek az állami vagy helyi 
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében vannak. 

LAN 
(Local Area Network) Gyakorlatilag a helyi hálózat, mely általában egy 
épület, vagy egymáshoz térben közel álló épületcsoport informatikai 
hálózata. 

Laptop Hordozható számítógép. 

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 saját gépükön 

Malware Ártó szándékú szoftver. 
NMKH Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Notebook Hordozható számítógép. 

P2P 

Peer to Peer. Olyan logikai hálózat kialakítás, ahol az egymással 
kommunikáló eszközök egymással egyenrangúak. Általában nincs 
központi jogosultságkezelés. Jellemzően illegális fájlcserélők 
használják. 

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. 
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Rendelkezésre 
állás 

Az informatikai rendszerelem (ideértve az adatot is) olyan tulajdonsága, 
amely arra vonatkozik, hogy az informatikai rendszerelem a szükséges 
időben és időtartamra használható. 

Rendszergazda 

Az Informatikai Főosztály szervezetében kinevezett, vagy megbízott 
informatikus, aki az informatikai rendszer folyamatos működését 
biztosítja, végzi a telepítéseket, mentéseket, archiválásokat, 
hibajavítások 

Rendszer Egy adott rendeltetéssel és működtetési környezettel bíró, egyedi informatikai 

SSID 
Az Access Point (ok) által hirdetett hálózat azonosítója az SSID 
(Service Set IDentifier). A kliensek konfigurációjukban beállított SSID-jű hálózathoz 
csatlakoznak. 

Szolgáltató A mindenkori, az NMKH-val szerződéses jogviszonyban álló GSM/UMTS, EKG, 
WAN, szolgáltató 

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. 

Tűzfal 

(Firewall) Az NMKH számítógépes hálózatát külső behatolóktól védő 
szerverrendszer, amelynek lényege, hogy a bizalmas információkat 
tartalmazó szervereket közvetlenül ne lehessen elérni, azonban az azon 
tárolt adatok -a megfelelő azonosítás után -a külső partnereknek rendelkezésére állnak.

Vírus 

Olyan speciális, önmagát szaporítani képes program, amely más 
programokba beépülve különböző káros hatásokat idéz elő. Tágabb 
értelemben minden olyan programot, eszközt vírusnak nevezünk, 
amelynek célja az informatikai rendszer egy másik résztvevőjének 
történő károkozás. 

VPN 
(Vitual Private Network) Virtuális magánhálózat, amelyhez csatlakoztatott 
számítógépek a nyílt hálózatokon keresztül is biztonságosan egy hálózatként 
üzemelhetnek. 

WAN (Wide Area Network) Az informatikai hálózat tág fogalma, amelybe a LAN-ok 
egymással kommunikáló rendszerei együttesen tartoznak. 

WEP 

Az eredeti elképzelés szerint a WEP (Wired Equivalent Privacy - 
vezetékessel egyenértékű biztonság) titkosítási algoritmusa szolgáltatta 
volna a WiFi hálózatok védelmét. Sajnos azonban a WEP tervezési 
hiányosságok miatt nem képes ellátni feladatát. Több olyan program is 
elérhető, amely automatikusan képes feltörni WEP titkosítással ellátott 
hálózatokat, akár pár percen belül is.- 
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