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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy biztosítsa az informatikai eszközök és rendszerek működtetésében: 

 az adatvédelem és információbiztonság elveinek érvényesülését; 

 az adatvédelmi és információbiztonság jogszabályi előírásainak betartását; 

 az üzembiztonság folyamatos fenntarthatóságát; 

 az informatikai vagyon védelmét.  

1.2. A szabályzat hatálya 

1.2.1. A szabályzat szervezeti hatály 

A szabályzat hatálya kiterjed a Művészetek Ház valamennyi szervezeti egységére. 

1.2.2. A szabályzat személyi hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed az Művészetek Háza Veszprém által foglalkoztatott valamennyi 

tisztségviselőre, munkavállalóra, illetve munkavégzés céljából egyéb jogviszonyban álló jogi és 

természetes személyre. 

1.2.3. A szabályzat tárgyi hatálya 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:  

 Az Művészetek Háza Veszprém tulajdonában, használatában lévő informatikai rendszerekre és 

azok részeire; 

 Az Művészetek Háza Veszprém által használt alkalmazásokra, adatbázisokra, 

 Az Művészetek Háza Veszprém által használt rendszerek által előállított, feldolgozott, tárolt, 

továbbított adatra, információra. 

1.2.4. A szabályzat időbeni hatálya 

A szabályzat érvényes a hatálybalépés napjától visszavonásig. 

1.3. Vonatkozó jogszabályok 

Törvény 

2013. évi L. tv. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról 

Rendeletek 

 26/2013. (X. 21.) KIM utasítás az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs 

rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról; 



 

 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelet az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá 

tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének 

és közzétételének rendjéről; 

 77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági 

osztályba és biztonsági szintbe sorolási követelményeiről. 

 

2. A SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA 

2.1. Időszaki felülvizsgálat 

Az Informatikai Biztonsági Szabályzatot legalább évenként felül kell vizsgálni és szükség esetén 

módosítani kell. A vizsgálat alapja: 

 a szabályzat betartásával kapcsolatos ellenőrzések eredénye; 

 az időközben felmerülő informatikai és adatvédelmi események. 

2.2. Rendkívüli felülvizsgálat 

Az Informatikai Biztonsági Szabályzatot az időszakos felülvizsgálaton túl felül kell vizsgálni és szükség 

esetén módosítani kell: 

 a szabályzatban hivatkozott szervezetek vagy munkakörök változása esetén; 

 súlyos informatikai biztonsági események bekövetkezése esetén; 

 az informatikai biztonság szabályozását érintő jogszabályváltozások esetén. 

3. FELADAT-, FELELŐSSÉG- ÉS KOMPETENCIA KÖRÖK AZ INFORMATIKAI 

BIZTONSÁG TERÜLETÉN 

Az informatikai biztonság feladatok ellátásának felelőseit a hatályos ’INFORMATIKAI BIZTONSÁG 

FELELŐSŐK’ dokumentum tartalmazza, amely dokumentum így elválaszthatatlan részét képezi az 

Informatikai Biztonsági Szabályzatnak. 

4. AZ INTÉZMÉNYINFORMATIKAI RENDSZEREINEK BIZTONSÁGI OSZTÁLYOKBA 

SOROLÁSA 

4.1. A rendszerek osztályba sorolása bizalmasság szerint 

4.1.1. Lehetséges maximális kár becslése 

Az Művészetek Háza Veszprém az informatikai rendszereit osztályokba sorolja annak alapján, hogy a 

bizalmasság megsérülése esetén maximálisan mekkora kár következhet be. Az Művészetek Háza 

Veszprém az informatikai rendszerek osztályba sorolását ezen szempont alapján a következő 

kritériumok alapján végzi: 

Kár osztály Az osztályba sorolás kritériumai az 
Intézményrendszereinek esetében 

0 = Illetéktelen hozzáférés esetén nem  nem saját a rendszer és csak csak rögzíteni lehet benne 



 

Kár osztály Az osztályba sorolás kritériumai az 
Intézményrendszereinek esetében 

származhat kár.  nyilvános információkat tartalmaz a rendszer 

1 = Illetéktelen hozzáférés esetén 
maximum jelentéktelen kár következhet 
be. 

Minden olyan a rendszer, amely nem került a 0,2,3,4,5 
osztályba. 

2 = Illetéktelen hozzáférés esetén 
maximum csak csekély kár következhet 
be. 

Nem tartozik a 0. osztályba és kis számú helyi szintű 
személyes adatokat tartalmaz a rendszer. 

3 = Illetéktelen hozzáférés esetén 
maximum csak közepes kár következhet 
be. 

Nem tartozik a 0. osztályba és: 

 országos szinten tartalmaz személyes adatokat a 
rendszer vagy; 

 helyi szinten nagyszámban tartalmaz személyes adatot 
a rendszer vagy; 

 Az Intézménygazdálkodásával kapcsolatos részletes 
adatokat tartalmaz a rendszer vagy; 

 bizalmas információkat tartalmazó, közigazgatási 
eseményt támogat a rendszer vagy; 

 munkaüggyel, bérezéssel kapcsolatos adatokat 
tartalmaz a rendszer vagy; 

 levelezési információkat tartalmaz a rendszer vagy; 

 operációs rendszer beállításokat tartalmaz a rendszer. 

4 = Illetéktelen hozzáférés esetén nagy 

káresemény is bekövetkezhet 

 

Nincs a Művészetek Háza Veszprém. 

5 = Illetéktelen hozzáférés esetén 
különösen nagy káresemény is 
bekövetkezhet 

 

Nincs a Művészetek Háza Veszprém. 

4.1.2. A maximális kár valószínűségének becslése 

A Művészetek Háza Veszprém bizalmasság megsérülése esetén lehetséges maximális kár 

bekövetkezésének valószínűsége szerint kockázati osztályokba sorolja a rendszereit, amely 

osztályokhoz tartozóan kockázati súlyokat határoz meg. 

Kockázati 

osztály 

Kockázati 

súly 

Kockázati osztályba tartozás kritériumai 

Kizárt 0  Nem saját a rendszer és csak rögzítés lehet a rendszerben 
vagy; 

 nyilvános információkat tartalmaz a rendszer. 
Alacsony 0,33  Az Intézménygazdálkodásával kapcsolatos részletes 

adatokat tartalmaz a rendszer vagy; 

 személyes adatokat tartalmaz a rendszer vagy; 

 levelezési információkat tartalmaz a rendszer vagy; 

 operációs rendszer beállításokat tartalmaz a rendszer.  
Közepes 0,66  Az ‚1‘-es biztonsági osztályba került besorolásra a rendszer 

vagy; 

 bizalmas információkat tartalmazó, közigazgatási eseményt 



 

Kockázati 

osztály 

Kockázati 

súly 

Kockázati osztályba tartozás kritériumai 

támogata a rendszer vagy; 

 munkaügyi-, bérezéssel kapcsolatos adatokat tartalmaz a 
rendszer. 

Magas 1 Nincs 

4.1.3. A valószínűsíthető (jogszabályi osztályba sorolás alapját képező) kár osztály 
meghatározása bizalmasság szerint 

Bizalmasság szerint a valószínűsíthető kár osztályát Az Intézménya következő algoritmus alapján 
állapítja meg: 

Bizalmasság szerinti kár osztály * bizalmasság szerintikockázati súly egészre kerekítve. 

4.2. A rendszerek osztályba sorolása sértetlenség (integritás szerint) 

4.2.1. Lehetséges maximális kár becslése 

A Művészetek Háza Veszprém az informatikai rendszereit osztályokba sorolja annak alapján, hogy az 

integritás megsérülése esetén mekkora kár következhet be. A Művészetek Háza Veszprém az 

informatikai rendszerek osztályba sorolását ezen szempont alapján a következő kritériumok alapján 

végzi: 

Kár osztály Az osztályba sorolás kritériumai az 
Intézményrendszereinek esetében 

0 = Integritás sérülés esetén nem 
származhat kár. 

Csak lekérdezésre használt központi rendszer esetében. 

(Ebben az esetben a lehetséges sérülés ugyanis csak a 

központ kompetenciáján belül következhet be.) 

1 = Integritás sérülés esetén maximum 
jelentéktelen kár következhet be. 

Minden olyan rendszer ebbe az osztályba kerül 
besorolásra, amely nem került a 0,2,3,4,5 osztályba. 

2 = Integritás sérülés esetén maximum 
csak csekély kár következhet be. 

Nem tartozik a 0. osztályba és: 

 saját nyilvántartásokat tartalmaz a rendszer vagy; 

 levelezéseket tartalmaz és bonyolít a rendszer 
3 = Integritás sérülés esetén maximum 
csak közepes kár következhet be. 

Nem tartozik a 0. osztályba és: 

 központi szervek számára történő adatszolgáltatás 
történik a rendszerrel vagy; 

 biztonsági feladatot lát el a rendszer (pl. beléptetés) 
vagy; 

 operációs rendszer beállításokat tesz lehetővé a 
rendszer vagy; 

 nagy tételszámú saját nyilvántartási feladatot lát el a 
rendszer vagy; 

 banki rendszer. 
4  =  Integritás sérülés esetén nagy 

káresemény is bekövetkezhet. 

Nincs ilyen a Művészetek Háza Veszprémnél. 

5 = Integritás sérülés esetén különösen 
nagy káresemény is bekövetkezhet. 

Nincs ilyen a Művészetek Háza Veszprémnél. 



 

4.2.2. A maximális kár valószínűségének becslése 

A integritás megsérülése esetén lehetséges maximális kár bekövetkezésének valószínűsége szerint 

kockázati osztályokba sorolja a rendszereit, amely osztályokhoz tartozóan kockázati súlyokat határoz 

meg. 

Kockázati 

osztály 

Kockázati 

súly 

Kockázati osztályba tartozás kritériumai 

Kizárt 0 A csak lekérdezésre használt központi rendszer esetében. 

(Ebben az esetben a lehetséges sérülés ugyanis csak a központ 

kompetenciáján belül következhet be.) 

Alacsony 0,33  Nyilvános és könnyen pótolható pl. complex jogtár 

 központi szervek számára történő adatszolgáltatás történik 
a rendszerrel vagy; 

 operációs rendszer beállításokat tesz lehetővé a rendszer. 
 

Közepes 0,66   ‚1‘-es osztályba került besorolásra a rendszer vagy; 

 electronic banki rendszer vagy; 

 kevés, de bizalmas adattartalommal bíró, közigazgatási 
eseményt támogat a rendszer vagy; 

 saját nyilvántartásokat tartalmaz a rendszer vagy; 

 levelezéseket tartalmaz és intéz a renszer vagy; 

 biztonsági feladatot lát el a rendszer (pl. beléptetés) vagy; 

 nagy tételszámú saját nyilvántartási feladatot lát el a 
rendszer.  

Magas 1 Nincs ilyen rendszer 

4.2.3. A valószínűsíthető (jogszabályi osztályba sorolás alapját képező) kár osztály 
meghatározásaintegritás szerint 

Integritás szerint a valószínűsíthető kár osztályát az Intézménya következő algoritmus alapján állapítja 
meg: 

Integritás szerinti kár osztály * integritás szerinti kockázati súly egészre kerekítve. 

4.3. A rendszerek osztályba sorolása rendelkezésre állás szerint 

4.3.1. Lehetséges maximális kár becslése 

A Művészetek Háza Veszprém az informatikai rendszereit osztályokba sorolja annak alapján, hogy a 

rendelkezésre állás megsérülése esetén mekkora kár következhet be. A Művészetek Háza Veszprém az 

informatikai rendszerek osztályba sorolását ezen szempont alapján a következő kritériumok alapján 

végzi: 

Kár osztály Az osztályba sorolás kritériumai az 
Intézményrendszereinek esetében 

1 = Sérülés esetén maximum 
jelentéktelen kár következhet be. 

Minden olyan rendszer, amely nem tartozik a 2,3,4,5 

osztályokba. 

2 = Sérülés esetén maximum csak Pénzügyi háttér tevékenységhez használt a rendszer. 



 

Kár osztály Az osztályba sorolás kritériumai az 
Intézményrendszereinek esetében 

csekély kár következhet be. 

3 = Sérülés esetén maximum csak 
közepes kár következhet be. 

 Ügyfélkiszolgálás tevékenységhez használt a rendszer; 

 levelezéshez használt rendszer. 

4  =  Sérülés esetén nagy káresemény is 

bekövetkezhet. 

Balesetveszélyt idézhet elő a rendszer kiesése. 

5 = Sérülés esetén különösen nagy 
káresemény is bekövetkezhet. 

Nincs ilyen rendszer a Művészetek Háza Veszprémben. 

4.3.2. A maximális kár valószínűségének becslése 

 A Művészetek Háza Veszprém a rendelkezésre állás megsérülése esetén lehetséges maximális kár 

bekövetkezésének valószínűsége szerint kockázati osztályokba sorolja a rendszereit, amely 

osztályokhoz tartozóan kockázati súlyokat határoz meg. 

Kockázati 

osztály 

Kockázati 

súly 

Kockázati osztályba tartozás kritériumai 

Kizárt 0 Nincs ilyen rendszer a Művészetek Háza Veszprémben. 

Alacsony 0,33  Nem pénzügyi háttér tevékenységhez használt rendszer 
vagy; 

 ügyfélkiszolgálás tevékenységhez használt a rendszer vagy; 

 levelezést bonyolít a rendszer vagy; 

 balesetveszélyt idézhet elő a rendszer kiesése. 
Közepes 0,66  ‚1‘-es osztályba került besorolásra a rendszer vagy; 

 pénzügyi háttér tevékenységhez használt a rendszer.  
Magas 1 Nincs ilyen rendszer a Művészetek Háza Veszprémben. 

 

4.3.3. A valószínűsíthető (jogszabályi osztályba sorolás alapját képező) kár osztály 
meghatározása rendelkezésre állás szerint 

Rendelkezésre állás szerint a valószínűsíthető kár osztályát Az Intézménya következő algoritmus 
alapján állapítja meg: 

Rendelkezésre állás szerinti kár osztály * rendelkezésre állás szerinti kockázati súly egészre kerekítve. 

4.4. A rendszerek biztonsági osztályának megállapítása 

A rendszer biztonsági osztálya az adott rendszer mindhárom (bizalmasság, integritás, rendelkezésre 

állás) szempont szerint valószínűsíthető károsztályainak maximális értéke.  

  



 

5. KOCKÁZATELEMZÉS 

5.1. Kockázatkezelési eljárásrend 

A kockázatkezelés folyamata: 

A kockázatok 

értékelése

Javaslatok 

megfogalmazása a 

kockázatok 

kezelésére

A kockázatkezelési 

tevékenység 

felülvizsgálata

A kockázatok 

azonosítása és 

nyilvántartásba 

vétele

 

5.1.1. A kockázatok azonosítása és nyilvántartásba vétele 

Az egyes lehetséges kockázatokat fel kell mérni és nyilvántartásba kell venni az IBSZ elválaszthatatlan 

részét képező kockázati táblában. A kockázatokat a következő csoportokba sorolva kell nyilvántartani: 

 informatikai rendszerekből eredendő kockázatok; 

 az emberi erőforrásokban rejlő kockázatok; 

 partnerekkel kapcsolatban meglevő kockázatok; 

 pénzügyi kockázatok; 

 irányítási, ellenőrzési rendszerekben lévő kockázatok; 

 folyamatkockázatok. 

5.1.2. A kockázatok értékelése 

A kockázati nyilvántartásba rögzített kockázatokat a nyilvántartásba vételt követően maximum 10 

munkanapon belül értékelni kell abból a szempontból, hogy milyen hatásai lehetnek a Művészetek 

Háza Veszprémre. Ehhez egyrészt meg kell becsülni azt, hogy mekkora kár következhet be adott 

kockázati esemény bekövetkezése esetén, másrész azt, hogy az adott kockázati esemény milyen 

valószínűséggel következik be. E két tényező együttes figyelembevételével kell meghatározni az egyes 

kockázatok valószínűsíthető kár osztály értékeit, amely lehetőséget biztosít arra, hogy azok kezelése 

során Az Művészetek Háza Veszprém megfelelő prioritásokat határozhasson meg. A kockázatok 

bekövetkezésének lehetséges kár-, kockázat- és valószínűsítető kár osztályba tartozásával ki kell 

egészíteni a kockázati nyilvántartást.  

5.1.2.1. A kockázat bekövetkezéséből adódó lehetséges kár értékelése 

Az egyes kockázati események bekövetkezéséből adódó lehetséges károk nagyságait1-től 5-ig terjedő 

skálán kár osztályokba kell sorolni a következő szempontok alapján: 

 

Kár 

osztály 
Bekövetkezhető kár 

1 

Jelentéktelen káresemény következhet be, mivel: 

 

 személyes adatok nem sérülhetnek; 

 nincs bizalomvesztés, a probléma kisebb, az érintett szervezeten belül marad, és 

azon belül meg is oldható; 

 a közvetlen és közvetett anyagi kár az érintett szervezet költségvetéséhez, szellemi 



 

Kár 

osztály 
Bekövetkezhető kár 

és anyagi erőforrásaihoz képest jelentéktelen. 

2 

Csekély káresemény következhet be, mivel: 

 

 személyes adat sérülhet; 

 az üzlet-, vagy ügymenet szempontjából csekély értékű, és/vagy csak belső 

(intézményi) szabályozóval védett adat, vagy elektronikus információs rendszer 

sérülhet; 

 a lehetséges társadalmi-politikai hatás az érintett szervezeten belül kezelhető; 

 a közvetlen és közvetett anyagi kár az érintett szervezet költségvetéséhez, szellemi 

és anyagi erőforrásaihoz képest csekély. 

3 

Közepes káresemény következhet be, mivel: 

 

 különleges személyes adatok, vagy nagy tömegű személyes adatok sérülhetnek; 

 az üzlet-, vagy ügymenet szempontjából közepes értékű, vagy az érintett szervezet 

szempontjából érzékeny folyamatokat kezelő elektronikus információs rendszer, 

információt képező adat, vagy egyéb, jogszabállyal (orvosi, ügyvédi, biztosítási, 

banktitok, stb.) védett adat sérülhet; 

 lehetséges társadalmi-politikai hatás, bizalomvesztés állhat elő az érintett 

szervezeten belül, vagy szervezeti szabályokban foglalt kötelezettségek sérülhetnek; 

 a közvetlen és közvetett anyagi kár az érintett szervezet költségvetéséhez, szellemi 

és anyagi erőforrásaihoz képest közepes. 

4 

Nagy káresemény következhet be, mivel: 

 

 nagy tömegű különleges személyes adat sérülhet; 

 személyi sérülések esélye megnőhet (ideértve például a káresemény miatti ellátás 

elmaradását, a rendszer irányítatlansága miatti veszélyeket); 

 az üzlet-, vagy ügymenet szempontjából nagy értékű, üzleti titkot, vagy az érintett 

szervezet szempontjából különösen érzékeny folyamatokat kezelő elektronikus 

információs rendszer, vagy információt képező adat tömegesen, vagy jelentősen 

sérülhet; 

 a káresemény lehetséges társadalmi-politikai hatásaként a jogszabályok betartása, 

vagy végrehajtása elmaradhat, bekövetkezhet a bizalomvesztés a szervezeten belül, 

az érintett szervezet felső vezetésében, az érintett szervezet vezetésében személyi 

konzekvenciákat kell alkalmazni; 

 a közvetlen és közvetett anyagi kár az érintett szervezet költségvetéséhez, szellemi 

és anyagi erőforrásaihoz képest jelentős. 

5 

Kiemelkedően nagy káresemény következhet be, mivel: 

 

 kiemelten nagy tömegű különleges személyes adat sérül; 

 emberi életek kerülnek közvetlen veszélybe, személyi sérülések nagy számban 

következhetnek be; 

 a nemzeti adatvagyon helyreállíthatatlanul megsérülhet; 

 az ország, a társadalom működőképességének fenntartását biztosító létfontosságú 

információs rendszer rendelkezésre állása nem biztosított; 

 a lehetséges társadalmi-politikai hatás súlyos bizalomvesztés az érintett szervezettel 

szemben, alapvető emberi, vagy a társadalom működése szempontjából kiemelt 

jogok sérülhetnek; 

 a közvetlen és közvetett anyagi kár az érintett szervezet költségvetését, szellemi és 

anyagi erőforrásait meghaladó, különösen nagy értékű üzleti titok, az érintett 



 

Kár 

osztály 
Bekövetkezhető kár 

szervezet szempontjából kiemelten érzékeny információt képező adat sérül. 

5.1.2.2. A kockázati események bekövetkezésének valószínűsége 

A Művészetek Háza Veszprém egyes kockázati események bekövetkezési valószínűségeit kockázati 

osztályokba sorolja, amely osztályokhoz tartozóan kockázati súlyokat határoz meg. 

 

Kockázati 

osztály 

Kockázati súly 

Kizárt 0 

Alacsony 0,33 

Közepes 0,66 

Magas 1 

 

5.1.3. A valószínűsíthető kár osztály meghatározása az egyes kockázati eseményekkel 
kapcsolatban 

Az egyes kockázatok valószínűsíthető kár osztályát az Intézménya következő algoritmus alapján 
állapítja meg: 

Kár osztály * Kockázati súly egészre kerekítve. 

5.1.4. Intézkedési terv készítése a kockázatok kezelésére, azintézkedési terv 

megvalósításának felülvizsgálata. 

A kockázat értékelését követően intézkedési tervet kell készíteni a kockázat kezelésére vonatkozóan. 

Ennek során meg kell határozni, hogy az adott kockázat kezelésnek módját. Ez lehet:  

 a kockázat teljes kiküszöbölése; 

 a kockázat mértékének elfogadható szintre történő csökkentése; 

 a kockázat lehetséges megosztása; 

Az intézkedési tervben fel kell tüntetni a következő információkat: 

 a kockázat leírása; 

 a kockázat kezelésének javasolt módszere; 

 a kockázat kezelésének javasolt módszer szerinti feladatai; 

 Az egyes feladatok végrehajtásnak felelősei, támogatói, határidei; 

 A kockázat kezelés eredményességének lehetséges mérését. 



 

A kockázatok lehetséges kezelésre vonatkozó intézkedési tervek megvalósulását rendszeresen 

ellenőrizni kell. A kockázatok kezelésre vonatkozó intézkedési tervek kidolgozásának, illetve a 

kidolgozott intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése során a következő határidőket kell 

betartani: 

 

Valószínűsíthető 

kár osztály 

Intézkedési terv 

kidolgozása és 

elfogadása az 

Intézményvezetése 

által 

Az intézkedési terv 

végrehajtásának 

végső határideje 

Az intézkedési terv 

végrehajtásnak 

ellenőrzése 

5 
A kockázat értékelést 

követő 10. munkanap 

Az intézkedési terv 

elfogadást követő 3. 

hónap 

2 hetenként 

4 
A kockázat értékelést 

követő 20. munkanap 

Az intézkedési terv 

elfogadást követő 6. 

hónap 

havonként 

3 
A kockázat értékelést 

követő 30. munkanap 

Az intézkedési terv 

elfogadást követő 9. 

hónap 

2 havonként 

2 
A kockázat értékelést 

követő 30. munkanap 

Az intézkedési terv 

elfogadást követő 12. 

hónap 

2 havonként 

1 
A kockázat értékelést 

követő 30. munkanap 

Az intézkedési terv 

elfogadást követő 12. 

hónap 

2 havonként 

 

5.2. A kockázati nyilvántartás felülvizsgálata 

5.2.1. Rendszeres felülvizsgálat 

A kockázati nyilvántartást rendszeresen, legalább 6 havonként egyszer felül kell vizsgálni és ha erre 

szükség van aktualizálni kell. 

5.2.2. Rendkívüli felülvizsgálat 

A rendszeres felülvizsgálaton túl a kockázat nyilvántartást felül kell vizsgálni minden olyan körülmény 

megváltozása alkalmával, amely relevánsan befolyásolhatja Az Intézménykockázati kitettségét, (Pl. új 

feladatok, informatikai rendszerek bevezetése után.) vagy súlyos információbiztonsági  incidens 

előfordulását követően. 

6. INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ELJÁRÁSRENDEK 

6.1. Az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos engedélyezési eljárásrend 

A Művészetek Háza Veszprém kezelt adatok, adatkezelő rendszerek információbiztonsági céljait az 

információbiztonsággal kapcsolatos engedélyezési eljárásrenddel biztosítja.  



 

6.1.1. Engedélyek megadása 

Bármely, az Intézményinformatikai eszközeinek (hardverek, szoftverek, alkalmazások) használatával  

összefüggő engedélyeket az Intézményvezetői kezdeményezhetnek a munkaköri hatáskörükbe tartozó 

eszközök viszonylatában 

6.1.2. Engedélyek visszavonása 

Bármely, az Intézményinformatikai eszközeinek (hardverek, szoftverek, alkalmazások) használatával 

összefüggő jogosultság visszavonását az Intézményvezetői kezdeményezhetnek a munkaköri 

hatáskörükbe tartozó eszközök viszonylatában. 

6.2. Rendszerbiztonsági terv 

Az információs rendszerek és hálózatok kialakítása során maximálisan figyelembe kell venni az 

információbiztonsági előírásokat és szempontokat. Minden, az Intézményhasználatába kerülő rendszer 

esetében megfelelő óvintézkedéseket kell tervezni és elfogadni annak érdekében,hogy az azonosított 

fenyegetésekből és sebezhetőségekből származó potenciális károkat elkerüljék,vagy csökkentsék.  

 

A tervezés során biztosítani kell, hogy az Intézményrendszereiben és hálózataiban található információ 

értékével arányos műszaki, és nem műszaki óvintézkedések rendelkezésre álljanak. A biztonságot az 

összes termék, szolgáltatás,rendszer és hálózat alapvető elemévé, valamint a rendszertervezés és az 

architektúra szerves részévé kell tenni. Ennek érdekében mindegyik,az Intézmény által használt 

információs rendszer esetében a rendszer fejlesztőjének vagy a nem Művészetek Háza Veszprém 

tulajdonában lévő rendszer esetében a rendszer tulajdonosának írásban dokumentálni kell: 

 

 az elektronikus információs rendszer hatókörét, alapfeladatait (biztosítandó szolgáltatásait), 

biztonságkritikus elemeit és alapfunkcióit; 

 az elektronikus információs rendszer működési körülményeit és más elektronikus információs 

rendszerekkel való kapcsolatait; 

 az elektronikus információs rendszer biztonsági követelményeit; 

 a követelményeknek megfelelő aktuális vagy tervezett védelmi intézkedéseket és intézkedés 

bővítéseket. 

6.3. Bizalmasság 

A Művészetek Háza Veszprémben mindegyik számítógépes adatállománnyal végzett tevékenység során 

szem előtt kell tartani a tevékenység során kezelt információk bizalmas jellegét. Az informatikai 

struktúrát és az Művészetek Háza Veszprém ügyviteli szabályait ennek megfelelően kell kialakítani.  

6.4. Sértetlenség 

6.4.1. Rendszer- és információsértetlenségre vonatkozó eljárásrend 

Az egyes alkalmazásokhoz és hálózati mappákhoz (könyvtárakhoz) való hozzáférés (jogosultságok) 

dokumentált engedélyeztetése útján gondoskodni kell arról, hogy jogosulatlan felhasználó azokat ne 

módosíthassa, és ne törölhesse. 

A mentések és archívumok tárolása és őrzése során biztosítani kell az adatok sérthetetlenségét. 



 

Számítógépes adatvesztés vagy adatsérülés esetén az adatfeldolgozást az adatokat tartalmazó 

rendszernél azonnal fel kell függeszteni és az informatikust azonnal értesíteni kell. Az értesítés 

történhet e-mail, telefon vagy személyes bejelentés útján. A felmerült probléma tisztázása után az 

informatikus útmutatása szerint lehet csak folytatni a további munkát.  

 

6.4.2. Kártékony kódok elleni védelem 

6.4.2.1. A kártékony kódok elleni védelemmel kapcsolatos intézkedésinformatikai 

rendszereit védeni kell a kártékony kódok ellen. Ennek érdekében a 

következőket kell betartani: 

 A határvédelmi programoknak a szervereken folyamatosan kell működniük. A programoknak 

folyamatosan vizsgálniuk kell a bejövő hálózati forgalmat (levelezés, web). 

 A határvédelmi szoftverrendszer elemeinek (programok, szabályrendszerek, vírusdefiníciós 

adatbázisok) frissítéséről automatizált módszerrel gondoskodni kell. A frissítések hiba nélküli 

megtörténtét ellenőrizni kell. 

 Hálózati munkaállomások az internethez kizárólag az Művészetek Háza Veszprém internet 

kijáratán (központi tűzfalán) keresztül csatlakozhatnak. 

 Vírusvédelem nélkül sem hálózati, sem önálló munkaállomás nem üzemeltethető.  

 A vírusvédelemnek a klienseken rezidens módon kell futniuk azaz, a rendszer indulásakor 

automatikusan indul a program, illetve folyamatosan vírusellenőrzést kell végrehajtani a 

klienseken, amely vizsgálatok eredményét ellenőrizni kell. A vírusvédelemnek a rendszer 

következő komponenseire kell kiterjednie: fájlok, rendszeradatok, webes és email hálózati 

forgalom. 

 A munkaállomásokon valós idejű ellenőrzést (azonnali riasztást) biztosító vírusvédelmet kell 

használni. 

 A felhasználónak tilos vírusirtót, személyes tűzfalat, vagy egyéb biztonsági szoftvert telepítenie. 

 Külső helyekről származó adattárolókat (intézményi okból történő) használat előtt 

vírusellenőrzésnek kell alávetni és csak akkor lehet használni, ha az adathordozó a vizsgálaton 

megfelel. 

 Vírusfertőzés gyanúja vagy nem üzemszerű működés esetén a felhasználóknak haladéktalanul 

értesítenie kell az informatikust, aki hiba esetén gondoskodik annak elhárításáról. 

 Vírusfertőzés gyanúja esetén Az Intézményinformatikusai a fertőzött gépet lezárhatják, annak 

használatát a hiba elhárításáig felfüggeszthetik. 

 Az a felhasználó, aki az adatait és adathordozóit a vírus ellenőrzés vagy vírusvédelmi intézkedés 

(vírusirtás) alól bármilyen indokkal kivonja, az abból eredő károkért teljes felelősséggel tartozik. 

6.4.2.2. Vírus hoax-ok kezelése 

 A vírusfigyelmeztetésekkel (vírus hoax) foglalkozó felelősök (rendszergazdák), feladata, hogy 

figyelemmel kísérjék a legfrissebb vírusok megjelenésével kapcsolatos híreket. 

 A felhasználóknak tilos bármilyen vírusfigyelmeztetésről szóló levelet a szervezeten belülre és 

kívülre továbbítaniuk. 

 Vírusfigyelmeztetéssel kapcsolatos levelet csak a rendszergazdák küldhetnek. 

6.4.2.3. Vírustámadás elleni védekezés 

Az informatikus feladata, hogy a felhasználói munkaállomásokra, illetve a mobil gépekre telepített 

vírusvédelmi rendszerek karbantartásáról gondoskodjon, a felhasználóknak támogatást nyújtson, 

továbbá a vírusdefiníciós állományok és a keresőmotorok szükséges frissítéseiről gondoskodjon. 



 

6.4.2.4. Vírusvédelmi szoftverek használata 

A vírusvédelmi rendszerek kiválasztását az Művészetek Háza Veszprém vezetőjének a rendszergazdák 

javaslata alapján jóvá kell hagynia. A vírusvédelmi rendszer kiválasztásakor figyelembe kell venni a 

következő szempontokat: 

 

 nem megfelelő vírusvédelmi rendszer alkalmazásával a szervezet vírusvédelme nem lesz kielégítő; 

 vírusvédelmi szoftvereket gyártó piacvezető cégek fontosnak tartják vírusdefiníciós állományok 

gyors frissítését. 

6.4.3. Tartalomszűrés 

 Az Művészetek Háza Veszprém vezetője jogosult meghatározni az Művészetek Háza Veszprém 

informatikai rendszerében a nem kívánatos Web-tartalmakat.  

 Az Intézményszoftveres és egyéb technikákat alkalmazhat az internet elérések és a levelező rendszer 

használata során a nemkívánatos tartalmak kiszűrése érdekében. 

 A tartalomszűréssel kapcsolatos feladatok: 

 A Művészetek Háza Veszprém felhasználóit tájékoztatniuk kell a tartalomszűrésről. 

 A rendszergazdáknak rendszeres időközönként meg kell vizsgálnia a tartalomszűrő rendszer 

által kezelt hozzáférési naplóbejegyzéseket. 

 A rendszergazdáknak a tartalomszűrés módszereit, beállításait rendszeresen felül kell vizsgálnia. 

6.4.4. A kimeneti információ kezelése és megőrzése 

A Művészetek Háza Veszprém az elektronikus információs rendszer kimeneti információit a 

jogszabályokkal, szabályzatokkal és az üzemeltetési követelményekkel összhangban kezeli és őrzi 

meg. 

6.5. Rendelkezésre állás 

Az informatikus feladata biztosítani az informatikai rendszerek folyamatos rendelkezésre állását az 

alábbi eszközök felhasználásával: 

 rendszeres adatmentések valamint szoftver telepítő készletek megfelelő biztosításával és 

tárolásával; 

 tartalék eszközök és alkatrészek biztosításával; 

 helyreállítási módszerleírások és vészforgatókönyvek naprakész biztosításával. 

7. HR ERŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

7.1. Általános kötelezettségek 

 Az Intézmény informatikai eszközeinek használata csakis kizárólag az Intézmény céljainak, 

feladatainak ellátása érdekében engedélyezett. 

 Az Intézmény eszközein csakis kizárólag a Művészetek Háza Veszprém vezetője által 

engedélyezett hardver, hálózati és szoftver eszközöket szabad használni. 



 

 A Művészetek Háza Veszprém informatikai rendszereiben csakis kizárólag azon funkciókat szabad 

használni, amelyek a felhasználó vagy üzemeltető munkakörének ellátásához szükségesek, 

feltétlenül attól, hogy a rendszer esetleg ennél szélesebb körű tevékenységre is lehetőséget kínál. 

 Az Intézménymindegyik dolgozójának és az Művészetek Háza Veszprém számára munkát végző 

külső vállalkozónak el kell sajátítania és készség szintjén alkalmaznia kell tudnia az általa használt 

informatikai eszközök kezelési és biztonsági ismereteit valamint az egyes eszközök meghibásodása 

esetén követendő eljárásokat. 

 Tilos minden olyan tevékenység, amely az informatikai rendszerben kárt okozhat, a biztonság, 

sérthetetlenség vagy teljesítmény terén. 

 Hiba előfordulása esetén a felhasználóknak törekedni kell a hiba kapcsán előforduló kár 

lehetséges minimalizálására. (A hiba azonnali jelzése, a végzett munka azonnali felfüggesztése 

stb.) 

 Be kell tartani az információbiztonságra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat és az 

ezekre vonatkozó belső szabályozásokat. 

 Az információbiztonsági eseményről vagy annak gyanújáról azonnal értesíteni kell az 

információbiztonsági feladatokkal megbízott munkatársat vagy súlyosabb esetben Az 

Intézményvezetőjét. 

7.2. Hozzáférés védelem 

Alapvető biztonsági cél megakadályozni az illetéktelen felhasználói hozzáférést az informatikai 

rendszer erőforrásaihoz, valamint az adatfeldolgozó eszközök veszélyeztetését vagy esetleges ellopását. 

A biztonsági intézkedések hatékonyságának nélkülözhetetlen feltétele a különféle jogosultságokkal 

rendelkező felhasználók együttműködése, biztonsági tudatossága. A felhasználókkal tudatosítani kell 

felelősségeiket, különösen a hozzáféréseket biztosító eszközök, valamint a jelszavak, különféle pin 

kódok, riasztókódok biztonságos használatát illetően. Különös figyelmet kell fordítani a 

munkaállomások zárolására, illetve a bizalmas iratok elzárására a felhasználó távozásakor. (Ez az ún. 

„tiszta asztal, tiszta képernyő” szabály.) 

7.3. Jelszó használat 

A szervezet informatikai rendszereit használó valamennyi felhasználónak a következő jelszóhasználati 

szabályokat kell betartania: 

 

 A jelszavakat bizalmasan kell kezelni, azok más személyeknek nem adhatók meg, nyilvánosságra 

nem hozhatóak. 

 A jelszavakat – a biztonsági másolat kivételével – nem szabad felírni, papíron tárolni. 

Amennyiben ez elkerülhetetlen (például a kezdeti jelszó), akkor gondoskodni kell a jelszó zárt 

borítékban történő, biztonságos tárolásáról. Ezektől eltérően a legmagasabb jogosultságot 

biztosító felhasználói azonosítók esetén a jelszavakat kötelező zárt borítékban, lemez- vagy 

páncélszekrényben tárolni. 

 Amennyiben a felhasználó azt gyanítja, hogy jelszavát valaki megismerte, azonnal le kell azt 

cserélnie. 

 A jelszó ne tartalmazzon egymást követő azonos karaktereket, vagy számokat, mert ez 

meglehetősen megkönnyíti a feltörhetőséget, pl. az ún. kipróbálásos (brute force) támadások 

esetében. 

 A jelszó kívülálló számára ne legyen egyszerően kitalálható vagy könnyen megjegyezhető, ne 

tartalmazzon a felhasználó személyére utaló információkat (például neveket, telefonszámokat, 

születési dátumokat), összefüggő szövegként ne legyen olvasható. 



 

 A jelszó lehetőleg ne legyen szótárakban is szereplő értelmes szó, mivel ez igen megkönnyíti a 

feltörhetőséget, pl. az ún. szótártámadások (dictionary attack) esetében. 

 A felhasználói jelszavakat rendszeresen, vagy a hozzáférések számától függően cserélni kell a 

rendszerben, kerülve a korábban használt jelszavak ismételt vagy ciklikus használatát. 

 Az átlag jogosultságoktól eltérő, előjogokkal rendelkező felhasználók jelszavait (pl.  

rendszergazdai jogosultságok, telepítési jogosultsággal rendelkező felhasználók esetében) sokkal 

gyakrabban kell cserélni. 

 Automatikus bejelentkezési eljárások (például batch fájlok, vagy funkcióbillentyőhöz rendelt 

makrók) nem tartalmazhatnak felhasználói jelszót. 

 Amennyiben a munkaállomásokon a hitelesítési folyamatban a beírt jelszó olvasható (az 

alkalmazás nem rejti el megfelelően a jelszót), az alkalmazás üzemeltetőjének figyelmeztetése 

alapján, a felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy más illetéktelen személy ne láthassa meg az 

általa beírt jelszót. 

 A biztonságos jelszóhasználat szabályait minden felhasználónak oktatni kell. 

 A felhasználókkal tudatosítani kell, hogy mindazon műveleteket, melyeket az ő azonosítójával és 

jelszavával mások hajtanak végre, az informatikai rendszer az ő „terhére” könyveli el, és azokért 

személyesen felel. 

 Amennyiben a felhasználó multiplatformos környezetet, vagy több hitelesítést igénylő alkalmazást 

használ, lehetőség van a felhasználó számára egyetlen kellő hosszúságú és bonyolultságú jelszó 

alkalmazására az összes rendszeren. (A multiplatformos rendszerekben használatos jelszó hossza 

min. 12 karakter, ezen kívül vegyesen tartalmaznia kell alfabetikus és numerikus karaktereket is. 

Az ilyen jelszavaknál szintén fokozottan ügyelni kell arra, hogy ne tartalmazzanak egymást követő 

azonos karaktereket. 

 Különleges biztonsági intézkedéseket igényelnek a jelszócserékkel kapcsolatos üzemeltetési 

eljárások, mivel az ilyen, nem megfelelően szabályozott üzemeltetési tevékenység segítséget 

nyújthat egy hatékony támadáshoz. (Pl. jelszó kiadása telefonon stb.) 

7.3.1. Felügyelet nélkül hagyott berendezések 

A felhasználóknak gondoskodniuk kell a felügyelet nélkül hagyott eszközök megbízható védelméről. A 

felhasználó helyiségeiben felállított és a hosszabb időre felügyelet nélkül hagyott berendezéseknél – 

többek között munkaállomásoknál vagy szervereknél – külön védelemre van szükség az illetéktelen 

hozzáférés megakadályozására. Mindegyik felhasználónak és harmadik személynek meg kell ismernie 

a felügyelet nélkül hagyott berendezésékre vonatkozó biztonsági követelményeket és eljárásokat, 

valamint a védekezésmegvalósítására vonatkozó saját felelősségüket. 

 

A felhasználókat tájékoztatni kell a következőkről: 

 

 Az informatikai rendszerekhez csak olyan kihelyezett terminál funkció használata 

engedélyezhető, melynek mőködése az informatikai rendszerből menedzselhető (beleértve a 

jogosultságok vezérlését is), továbbá abból szükség esetén kizárható. A központi védelmi 

funkciók és a távoli csatlakozó berendezés védelmi funkcióinak együttes megléte alapvető 

feltétele a távoli hozzáférési jog engedélyezésének. 

 

 Azokban a rendszerekben, ahol lehetőség van rá, biztosítani kell a hosszabb ideig inaktív 

munkaállomások rendszer által kényszerített kijelentkezését, vagy a berendezés blokkolását 

(lock), például a PC-s munkaállomásoknál alkalmazni kell a jelszóval kombinált képernyővédő 

funkciót. (A munkaállomáshoz történő visszatéréskor a képernyővédő funkció feloldása csak 

sikeres jelszó megadás után legyen lehetséges.) 

 A PC terminál használata esetén, a PC használatáta nem azonosított és hitelesített felhasználók 

számára tiltani kell. 



 

7.3.2. Adattárolási és képernyőkezelési szabályok 

A Intézménynek a „tiszta íróasztal és tiszta képernyő” szabályt kell alkalmazni mind a 

papíralapú anyagokra, mind pedig a hordozható adattároló közegekre, valamint a „tiszta képernyő” 

szabályzatot az adatfeldolgozó eszközökre, hogy így lecsökkenjen a jogtalan hozzáférés, az 

információvesztés és információrongálás kockázata, mind a rendes munkaidőben, mind azon kívül.  

 

Az íróasztalon kint felejtett adathordozó könnyen megsérülhet vagy megsemmisülhet az olyan 

katasztrófahelyzetekben, mint a tűz, az árvíz, vagy a robbanás. Ezért a következő szabályokat kell 

betartani: 

 

 A papíranyagokat és a számítógépek adathordozóit ajánlatos alkalmasan zárható szekrényben 

őrizni/tárolni, vagy más hasonló biztonsági bútorzatban, amikor ép nincsen használatban, 

különösen a munkaidőn kívüli időszakokban. 

 Az érzékeny és kritikus Intézményiinformációt, ha nem használják, ajánlatos elzárni (ideális 

esetben tűznek ellenálló biztonsági széfben vagy pedig szekrényben, különösen akkor, amikor Az 

Intézmény(személyzete) szabadságon van. 

 Személyi számítógépeket, munkaállomásokat és nyomtatókat nem szabad „bejelentkeztetni”, 

amikor felügyelet nélkül maradnak, és használaton kívül kulcsreteszekkel (lakatokkal), 

jelszavakkal vagy más óvintézkedésekkel legyenek védve. 

 A bejövő és kimenő levelező eszközöket, a felügyeletlen távmásoló faxgépeket és telexgépeket 

védeni kell. 

 Fénymásológépeket ajánlatos elzárni (vagy más módon védeni a jogosulatlan használat ellen) 

különösen a rendes munkaidőn kívül. 

 Az érzékeny vagy minősített/osztályba sorolt információt kinyomtatás után azonnal el kell 

távolítani a nyomtatóról. 

7.4. Internet használat és elektronikus levelezés 

7.4.1. Az internet használata 

Az Intézményinternet használati jogokkal rendelkező dolgozói a munkájukkal kapcsolatban korlátlanul 

használhatják Az Művészetek Háza Veszprém által biztosított internet szolgáltatást. Az internet 

szolgáltatásait kizárólag munkahelyi eszközökön és csak a munkahelyi feladatok ellátására szabad 

igény bevenni. 

A felhasználók az Intézmény nevében csak az Intézményvezetőjének előzetes engedélyével tölthetnek 

fel internetre adatokat, anyagokat. 

Az Művészetek Háza Veszprém által kezelt adatbázisok tartalmának interneten keresztül történő nyílt 

hozzáférésének lehetővé tétele nem megengedett. 

Az internet magán célú használata csakis kizárólag az Intézményvezetőjének előzetes engedélyezése 

alapján lehetséges. Ebben az esetben az alábbi szabályokat kell betartani: 

 Tilos a pornográf, on-line játék, fogadási oldalak, csevegő oldalak, letöltő oldalak, közösségi 

oldalak és törvénybe ütköző tartalmakat szolgáltató oldalak látogatása. 

 Az internetről magán céllal tilos file-okat letölteni. 

 Informatikai biztonsági megfontolásokból tilos a Művészetek Háza Veszprém a csevegő 

programok használata (pl.: Skype, msn, gtalk, irc, icq… ). Ezen programok rezidens futtatása tilos. 



 

7.4.2. E-mail használat 

A felhasználóknak az elektronikus levelező szolgáltatás használatának folyamán az alábbi szabályokat 

kell betartaniuk: 

 A levelek nem képviselhetnek a hatályos magyar jogba ütköző magatartásformát (pl.: tiltott 

tartalmak – pornográfia, szerzői jogok megsértése. stb.). 

 Tilos kéretlen levelek (spam), lánclevelek, hoax-ok, adathalászati célú levelek (phising) illetve 

bármilyen „nem hasznos” üzenetek akár belső, akár külső e-mail címek felé küldése, továbbítása. 

(lsd. előzőekben) 

 Tilos a felhasználóknak a hivatalos e-mail címüket nem hivatalos minőségben használni (pl.: 

regisztráció letöltési weboldalak, on-line játék oldalak, stb. ). 

 Levelet küldeni csak a levél tartalmában érintett személy(ek) részére lehet. 

 Tilos a levelek fejlécének megváltoztatása, hamis levelek küldése. 

 Ismeretlen feladótól érkező, gyanús, csatolt fájlt tartalmazó, vagy ismeretlen linket ajánló (pl.: 

idegen nyelvű, láthatóan reklámcélú, olyan dokumentumra hivatkozó, amiről a címzett nem tud) 

elektronikus üzenetek csatolmányait illetve a kapott linkeket nem szabad megnyitni, e leveleket 

visszavonhatatlanul törölni kell. 

 Lehetőség van az e-mailek magáncélú használatára is (magáncélú levelek fogadása nem tiltható), 

de a felhasználó az IBSZ ismeretéről és elfogadásáról szóló nyilatkozatával elfogadja, hogy 

bármilyen rendszerhiba, vagy vírusmentesítés esetén az informatik jogosult a működés biztosítása 

érdekében - betekintés nélkül - azok törlésére, megsemmisítésére. 

Informatikai biztonsági vizsgálat, auditálás illetve hibakeresés céljából az Intézményinformatikai 

rendszereinek teljes hálózati forgalma megfigyelhető és rögzíthető. A felhasználó az IBSZ ismeretéről 

és elfogadásáról szóló nyilatkozatával elfogadja, hogy a rendszer használata egyben a felhasználó 

beleegyezését is jelenti a figyelésbe és rögzítésbe. Elektronikus levelek esetén a vizsgálat illetve 

megfigyelés nem terjed ki a levelek tartalmára. A levelek az alábbi technikai tulajdonságok alapján 

kerülnek vizsgálatra:  

 kéretlen levelek; 

 vírusokat tartalmazó levelek; 

 informatikai támadásokat megvalósító üzenetek; 

 adathalászatot megkísérlő üzenetek. 

8. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI INCIDENSEK KEZELÉSE 

Informatikai biztonsági incidens előfordulása esetén az abban érintett munkavállalóknak és külsős 

vállalkozóknak törekedni kell arra, a biztonsági események és zavarok okozta károk minimálisak 

legyenek, hogy a biztonsági események folyamatosan nyomon legyenek követve, és a megfelelő 

következtetéseket az illetékesek levonják. Mérsékelni kell a biztonságot befolyásoló események és 

működési zavarok következményeit, nyomon kell követni az eseményeket, biztosítani kell a mielőbbi 

normálisüzemre való visszaállást és a tapasztalatokat írásban kell megfogalmazni. 

Minden az informatikai rendszereket érintő vagy az informatikai rendszerekkel összefüggésbe hozható 

biztonságot veszélyeztető eseményt vagy annak gyanúját haladéktalanul jelenteni kell az informatikus 

számára, valamint mindent meg kell tenni a szükséges bizonyítékok összegyűjtésére. 

8.1. Hibásan működő szoftverek bejelentése 

Ha a felhasználók bármilyen hibás szoftverműködést érzékelnek, minél előbb jelenteniük kell a felelős 

személynek. 



 

8.2. Programhibák bejelentése 

 A hiba (zavar) tüneteit, a képernyőn megjelenő minden üzenetet fel kell jegyezni. 

 A számítógépet – ha ez lehetséges – el kell szigetelni a hálózattól és használatát ajánlatos 

beszüntetni. Azonnal értesíteni kell az illetékes informatikust. 

8.3. A biztonsági rések, gyenge pontok jelentése 

A szervezet minden informatikai eszközén folyamatosan figyelni kell a rendszerek esetleges 

hibaüzeneteit. Figyelemmel kell kísérni a működési zavar tüneteit, a képernyőn megjelenő üzeneteket. 

Rendszer-, vagy alkalmazáshiba esetén az adott számítógépen fel kell függeszteni a munkát. A 

hibaüzenetet a felhasználó nem törölheti a képernyőről, amíg az illetékes informatikai munkatárs nem 

látta azt. A felhasználó semmiféle kísérletet nem tehet a számítógép rendszert, vagy a hálózat 

működését érintő hiba megszüntetésére, még akkor sem ha kellő felhasználói ismeretekkel 

rendelkezik. A hiba elhárítására csak az illetékes informatikai munkatárs jogosult. 

 

Amennyiben a rendszerhibát vélhetően külső, illetéktelen beavatkozás, vagy vírustámadás okozta, az 

érintett munkaállomást, számítógépet le kell választani a hálózat(ok)ról, szükség esetén ki kell 

kapcsolni. Ilyen esetekben fokozottan figyelni kell a hordozható adathordozókra is (CD-ROM, CD-

RAM, DVD-ROM, DVD-RAM.ZIP-drive, FLASH memória (pendrive), mentési médiák), melyeket az 

illetékes informatikai munkatársnak vizsgálat céljára át kell adni. 

 

A szervezet hozzáférési, és egyéb adatvédelmi rendszereinek működés zavarát, a megtett 

intézkedéseket, haladéktalanul jelenteni kell a szervezet illetékes vezetőjének. A meghibásodott 

számítógépben használt adathordozók kizárólag a biztonsági ellenőrzést követően használhatók más 

számítógépekben. 

8.4. A bizonyítékokra vonatkozó szabályok 

Biztosítani kell, hogy a Művészetek Háza Veszprém kellőbizonyítékkal rendelkezzen ahhoz, hogy 

szükség esetén fegyelmi, vagy jogi eljárást folytasson egy személy vagy szervezet ellen. Amikor a 

tevékenység a polgári vagy a büntetőtörvénykönyvet érinti, akkor a benyújtott bizonyítékok feleljenek 

meg azoknak a bizonyítási szabályoknak, amelyek a hatályos jogszabályokban vagy annak a bíróságnak 

az eljárási szabályaiban vannak lefektetve,amelyik előtt az ügyet tárgyalják. Általában ezek a szabályok 

magukban foglalják: 

 

 a bizonyíték elfogadhatóságát (a bizonyíték a bíróság előtt használható-e vagy sem?); 

 a bizonyíték súlyát (bizonyító erő); 

 a bizonyíték minősége és teljessége; 

 a bizonyíték alkalmasságát (kellő voltát) a tekintetben, hogy a védelmi intézkedéseketabban az 

időszakban pontosan és ellentmondásmentesen tartották be, valamint hogy arendszer rögzítette és 

tárolta a bizonyítékokat. 

 papíron rögzített okmányok (dokumentumok) esetébenaz eredeti példányt biztonságosan kell 

tárolni és rögzítik kell azt is, hogy ki találta meg, hol találta meg, mikor találta meg, és hogy 

afeltalálását kik tanúsítják. Csak alaposan megejtett vizsgálat szavatolhatja, hogy azeredetit nem 

hamisították meg. 

 számítógép-adathordozón rögzített információ esetében a hordozható adathordozók,valamint a 

háttértárolón (merevlemezen) és a központi tárolón talált információ másolatait meg kell őrizni, és 

gondoskodni kell annakrendelkezésre állásáról is. A másolási folyamat soránvalamennyi 

tevékenységről szóló naplófeljegyzést kell készíteni és afolyamathoz tanút is kell hívni. A naplónak 

és az adathordozónak egy-egy példányát biztonságosan meg kell őrizni. 

 



 

Abban az esetben, ha az incidens előfordulása alkalmával már nyilvánvaló lehet, hogyesetleg bírósági 

ügy lehet belőle és fennáll annak a veszélye,hogy a szükségesbizonyítékok véletlenül megsemmisülnek 

jogtanácsost vagy a rendőrséget is be kell vonni.Ha rendőrség kerül bevonásra, akkor a rendőrség, 

egyéb esetben a jogtanácsos intézkedik. 

9. A FIZIKAI ÉS KÖRNYEZETI INFRASTRUKTÚRA BIZTONSÁGA 

Az infrastruktúrát és az információt meg kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, a sérüléstől, valamint 

az illetéktelen beavatkozástól. Az illetéktelen hozzáférés, a károkozás és az intézményi helyiségekbe 

való behatolás,valamint az adatok jogtalan elérésének megakadályozása érdekében a lehetséges 

kockázatokat fel kell mérni és ennek megfelelően biztonsági területeket kell kijelölni. 

 

Gondoskodni kell az illetéktelen behatolást, hozzáférést, károkozást és beavatkozást megakadályozó 

fizikai-mechanikai, elektronikai és személyi védelem szükséges méretű–együttes – alkalmazásáról. 

 

A védelemnek arányban kell állnia a megállapított kockázatokkal. Az illetéktelen hozzáférés 

megakadályozása, a dokumentumok, az adathordozók védelme és az adatfeldolgozó létesítmények 

kockázatának mérséklése érdekében szükség van megfelelő beléptetési és megfigyelési szabályok 

érvényesítésére. 

 

A kialakított biztonsági intézkedéseknek kockázatarányosaknak kell lenniük.  

9.1. Biztonsági határok 

9.1.1. Alapvetőkövetelmények 

 A szervezet adatfeldolgozó helységeinek határoló falazata fizikailag legyenellenálló, a külsőfalak, 

nyílászárók megfelelőfelépítésűek legyenek. 

 A felügyelet nélküli helységek nyílászáróit zárva kell tartani. 

 A fizikai biztonság fontos eleme a tűzvédelem. A biztonsági határoknak, falaknak,nyílászáróknak a 

hazai és nemzetközi előírásoknak szabványoknak megfelelőtűzállóságalkell rendelkezniük. 

 A megfelelőbehatolásjelzőrendszer a biztonság alappillére, ezért mindenproduktív terület 

megfelelően particionált behatolásvédelmi rendszerrel kell felszerelni.  

 Az Intézményáltal kezelt adatfeldolgozó eszközöket fizikailag el kellválasztani azoktól, melyeket 

harmadik fél kezel. 

 

9.1.2. Létesítmények és helyiségek biztonsága 

A létesítmények és helyiségek biztonságának megvalósulása érdekében a következő védelmi 

intézkedéseket kell betartani: 

 

 A kulcsfontosságú eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy az illetéktelen személyekhozzáférését 

elkerüljük. 

 Az objektumok ne legyenek kirívóak, és ne mutassák céljukat, ne adják se belül se 

kívülnyilvánvaló jelét annak, hogy abban adatfeldolgozó tevékenység folyik. 

 Segédberendezések és eszközök, mint a fénymásolók, szkennerek úgy legyenek elhelyezve, hogy 

ezzel is elkerüljük az illetéktelen hozzáférés lehetőségét,amely az információ veszélyeztetésével 

járna. 

 Ajtók és ablakok akkor, amikor nincs a közelben felügyelő személyzet, legyenekelreteszelve. 



 

 Az adott szervezet által kezelt és menedzselt adatfeldolgozó eszközöket fizikailag is el kell 

választani azoktól, amelyekkel harmadik felek foglalkoznak. 

 A névtárakat és a belső telefonkönyveket, címjegyzékeket, amelyek érzékenyadatfeldolgozó 

eszközök helyét azonosítják, nem szabad a nyilvánosság számáraelérhetővé tenni. 

 A tartalékberendezést és a tartalékolt adathordozókat olyan biztonságos távolságbankell 

elhelyezni, amellyel elkerülhető, hogy a központi telephely katasztrófája eseténkárt szenvedjenek. 

9.2. Az eszközök elhelyezése és védelme 

Az informatikai eszközöket fizikailag is védeni kell a lehetséges veszélyektől és káros környezeti 

hatásoktól. 

 Az informatikai eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne legyenek kitéve az illetéktelen 

hozzáférésnek és lehetőleg minimális szinten legyenek kitéve a lehetséges környezeti hatások által 

előidézett veszélyforrásoknak. 

 Különös védelmet igénylő eszközöket elkülönítve kell elhelyezni és tárolni. 

 Az egyes eszközöket csak munkavégzés céljából, szakszerűen azok rendeltetésnek megfelelően 

szabad használni. 

 Az egyes eszközöket ki kell kapcsolni, ha azok hosszabb ideig (2 órán túl) nem használják vagy a 

munka végeztével. (Kivéve akkor, ha ezzel ellentétes állandó vagy eseti írásbeli utasítás nem kerül 

kiadásra.) 

 Tilos az egyes eszközöket más személynek átengedni. 

 Tilos az egyes eszközök közelében folyadékot, éghető anyagot, illetve az eszköz felett, alatt vagy rajta 

az eszköz rendeltetésétől eltérő jellegű anyagot, tárgyat elhelyezni és tárolni. 

 Tilos az eszközt a telepítési helyéről Az Intézményinformatikusainak engedélye nélkül elmozdítani. 

(Kivételt képeznek a mobil eszközök.) 

 Az informatikai eszközökhöz bármilyen más eszközt csak kizárólag az informatikus engedélyével és 

közreműködésével szabad csatlakoztatni. 

10. HÁLÓZAT ÉS RENDSZERÜZEMELTETÉS 

10.1. Üzemeltetési folyamatok 

A rendszerek üzemeltetést végző informatikusoknak ismerniük kell a Művészetek Háza Veszprém 

rendszereszközeinek, operációs rendszereinek, adatbázisainak, szervereinek, alapszoftvereinek, és 

alkalmazói rendszereinek hibaüzeneteit és a behatolás detektáló rendszerfigyelmeztető üzeneteit. A 

szükséges reagálásokat tartalmazó leírásokat tudniuk kell alkalmazni. 

A rendszerek felügyelete a felhasználói programok és adatbázisok, a szerverek és alapszoftverek 

valamint a hálózat működésének folyamatos figyelemmel kísérését kívánják meg. A felelős 

informatikai munkatársaknak rendszeresen el kell végezniük azokat az üzemeltetési 

dokumentációkban részletesen felsorolt tevékenységeket, amelyek alapján meggyőződhetnek arról, 

hogy a rendszer üzemszerűen működik. 

A rendszer valamennyi hardver/szoftver eleméről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásoknak 

tartalmazniuk kell a szerverek, munkaállomások pontos és naprakész hardver konfigurációját, a 

működtetett szoftverek egyedi beállításait és elhelyezkedését, az értük felelő személy nevét. 



 

Az üzembiztonság érdekében a szerverek operációs rendszereit (a beállításokkal együtt) lehetőség 

szerint tartalék adathordozón is tárolni kell, amely szükség esetén azonnal betölthető. 

10.2. Üzemeltetés eljárások dokumentáltsága 

Az üzemeltetési eljárásokat és felelősségeket részletesen és szabályszerűen dokumentálni kell. Az 

üzemeltetési eljárások dokumentációinak a munkafolyamat minden részelemének vonatkozásában 

részletes utasításokat kell tartalmaznia a következők szerint: 

 az adatkezelés, (feldolgozás és tárolás); 

 a tervezett követelmények, más rendszerek bizalmasságának megsérülhetősége; 

 munkaidőn kívüli munkahelyen való tartózkodás; 

 hibaesetekre és rendellenes működésre vonatkozó eljárások; 

 hardver és szoftver karbantartási eljárások; 

 munkavégzés közben fellépő kivételes állapotok kezelése; 

 a rendszer újraindítása és visszaállítása. 

10.3. Végpont védelem 

10.3.1. A végpont védelem követelményei 

Hálózati végpontot és azokra való csatlakoztatott eszközök végpont védelméről minden informatikai 

eszköz esetében gondoskodni kell az alábbiak szerint: 

 Hálózati végpontot, vezeték nélküli kapcsolatot csak ellenőrzött körülmények között az 

informatikusok megfelelő közreműködésével lehet csak létesíteni.  

 A használaton kívüli végpontok aktív és passzív hálózati elemekkel (Switch, hub stb.) való 

kapcsolatát meg kell szüntetni. 

 Vezeték nélküli kapcsolatot titkosítással lehet csak létrehozni. 

10.3.2. Végpontvédelem alá eső végpont eszközök 

Minden olyan asztali, vagy hordozható számítógépet, mobiltelefont végpont védelemmel kell ellátni, 

amely alkalmas: 

 hálózati csatlakozáshoz; 

 adatok kimásolására, továbbítására; 

 USB adathordozó eszköz csatlakoztatására; 

 vezeték nélküli kapcsolat létesítésére. 

Nem engedélyezett olyan eszközt az informatikai hálózathoz csatlakoztatni, amelyen nincs telepítve 

vírusvédelem. 

A használaton kívül helyezett informatikai berendezéseket a használaton kívül helyezés után 

közvetlenül le kell választani a hálózatról. 



 

10.4. Adatmentés 

A mentési és visszaállítási eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy Az Intézményrendszerei előre nem 

látható esemény bekövetkezte után szükség esetén helyreállíthatók legyenek, ezáltal ne sérüljenek az 

információk, adatok, rendszerek rendelkezésre állásának kritériumai.  

Az adatmentésnek és archiválásnak mindig a lehető legfrissebbnek kell lennie. A mentés gyakoriságát 

ennek megfelelően kell meghatározni. Rögzíteni kell a mentések végrehajtásának idejét, módját és 

felelősét. Minimálisan a következő mentéseket kell elvégezni: 

 A szervereken tárolt adatokról automatikus napi mentést kell készíteni.  

 A mentésekért felelős rendszergazda a központi szerver teljes adattartalmáról napi, heti és havi 

(ún. 3 generációs) mentéseket kell, hogy készítsen.  

A felelős informatikus köteles esetenként a mentések elvégzését és megbízhatóságát ellenőrizni. 

10.4.1. Mentési eszközök 

Biztosítani kell, hogy a mentett adatoknak mindig visszaolvashatóak legyenek. Ezért a mentéseket 

olyan eszközökkel kell elvégezni, amelyek garantálják a mentett adatok visszaolvashatóságát. Időnként 

(minimum évenként) próba visszatöltést kell megvalósítani az alkalmazott eszközök és módszerek 

megbízhatóságának ellenőrzése céljából. 

A mentések elvégzéséhez biztosítani kell a megfelelő számú adathordozó egységet. Folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni a mentendő adatmennyiség változását, és ennek megfelelően kezdeményezni 

új adathordozók beszerzését. Minden médiatípus esetén legalább 10 % tartalékot szükséges tartani. 

A mentéshez használt mentési médiák használati idejét a gyártó által megadott élettartam 

figyelembevételével, 10 %-os biztonsági tartalékkal javasolt meghatározni. Az élettartamot figyelembe 

kell venni mind a többszöri felhasználásnál, mind pedig a hosszú távon megőrzendő adatok 

tárolásánál. Az élettartamok figyelését a mentésért felelős munkatársaknak kell elvégezniük. 

Amennyiben egy média élettartama meghaladta a használati időt, a mentésért felelős munkatársnak 

kell kezdeményeznie a média selejtezését, és az új média beszerzését. 

10.4.2. A mentett adatok tárolása 

A mentéseket mindig biztonságos helyen kell tárolni. Biztosítani kell, hogy a mentett állományokat 

csőtörés, tűz vagy lopás során ne semmisülhessenek meg.  

A biztonsági mentéseket és archiválásokat tartalmazó adathordozókat minden esetben a szervertől 

elkülönített helyiségben elzárva kell őrizni. 

Tekintettel arra, hogy az Intézményrendszereinek mentései olyan adatokat tartalmazhatnak, amelyek 

jogszabályi előírás alapján adatvédelmi szempontból érzékenyek szükséges, hogy a mentés során ezek 

az adatok titkosítva vagy illetéktelenek számára elérhetetlenül kerüljenek tárolásra. 

Az adattárolásra szolgáló adathordozók meg kell hogy feleljenek az adatok, információk biztonsági 

osztályba sorolási előírásokban meghatározott időn belüli működőképesség követelményének. 

A mentéseket tartalmazó adathordozókon jól láthatóan fel kell tüntetni a mentett rendszer nevét, a 

mentés típusát és idejét. A mentési média azonosítását oly módon kell elvégezni, hogy az a 

visszakereshetőséget maximálisan segítse, valamint az elnevezés alapján a mentési dokumentumokban 

a tartalom ellenőrizhető legyen. 



 

Az adathordozókkal végzett tevékenységeket az azonosító számhoz kötve kell dokumentálni, kiemelt 

figyelmet kell fordítani az egyes mentési elemek egyedi azonosítására. 

10.4.3. Visszatöltési eljárások 

A visszatöltési tesztekről vagy az üzemelő rendszerbe történő visszatöltésről jegyzőkönyvet kell 

készíteni a következő tartalommal: 

 visszatöltött állományok; 

 visszatöltés időpontja; 

 visszatöltést végző neve; 

 visszatöltött adatmennyiség; 

 visszatöltési idő (kezdés/vég időpont); 

 visszatöltés során szerzett tapasztalatok, észrevételek. 

A visszatöltési tapasztalatai alapján, szükség esetén elvégzendő a visszatöltéshez kapcsolódó 

dokumentációk frissítése is. A visszatöltési idő összehasonlítandó a korábbi tesztek eredményével, 

hogy a visszatöltési időben bekövetkező kedvezőtlen trendek időben észlelhetőek legyenek. 

10.4.4. Mentési feladatok 

A mentésért felelős személy feladata: 

 mentések ütemezése; 

 mentési job-ok beállítása (honnan - hova és mit mentsen); 

 mentések elvégzése 

 mentési média ellenőrzése és rendelkezésre állás biztosítása; 

 mentés folyamatának ellenőrzése; 

 mentés eredményének ellenőrzése; 

 mentés dokumentálása. 

 A mentéseket úgy kell elvégezni, hogy azzal a felhasználók munkáját ne akadályozzák. 

A rendszergazda feladata ellenőrizni, hogy a meghatározott mentési rend alapján az adatminősítésnek 

megfelelően a visszaállítási eljárások során is csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá a 

visszaállítandó adatokhoz. 

10.4.5. Mentési naplók 

A mentések végrehajtásáról naplót kell vezetni. A mentési naplót a mentőrendszer automatikusan 

generálja. A mentési naplókat a mentőrendszer nélkül is olvasható formátumban kell tárolni a 

mentésekkel azonos biztonsági körülmények között. 

A biztonsági eseménynaplókat 2 évre visszamenőleg, a napi mentéseket minimum 2 hónapig, a havi 

mentéseket minimum 1 évig, az egyedi mentéseket pedig a mentést elrendelő vezetői utasításának 

megfelelő ideig meg kell őrizni. Ha az előírt mentéseket valamely okból nem lehet megvalósítani, már 

meglévő korábbi mentéseket nem szabad törölni. 



 

10.5. Archiválás 

Biztosítani kell, hogy a tárolóeszközökön levő programok, és adatállományok listája mindig az 

érvényes állapotot tükrözze vissza. Ezt a dokumentumot a biztonsághoz kapcsolódó többi 

dokumentummal együtt, azokkal azonos biztonsági szinten kell őrizni. 

Dokumentumba kell foglalni, hogy mely adatállományok és programok nem megváltoztathatók, illetve 

ha erre sor kerül, akkor az kinek az engedélyével (informatikai vezető és/vagy területi vezető) és ki által 

(rendszeradminisztrátor, rendszergazda) végezhető el. A változtatást lehetőleg a tárolóeszközön 

kialakítható fizikai írásvédelemmel kell megakadályozni. 

Minősített adatokat az adathordozókon rejtjelezve kell tárolni és szükség esetén továbbítani, 

amennyiben az adathordozók védelme máshogy nem oldható meg. 

Az elektronikus dokumentumokat oly módon kell megőrizni, amely kizárja az utólagos módosítás 

lehetőségét, a törlési határnapig folyamatosan biztosítja a jogosultak által a hozzáférhetőséget, 

valamint az elektronikus dokumentumok értelmezhetőségét (olvashatóságát). Az elektronikus 

dokumentumokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen. 

Ha az utólagos módosítás lehetőségének kizárása úgy történik, hogy az elektronikus dokumentumot 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy minősített elektronikus aláírással látják el, és a 

megőrzésre kötelezett személy a megőrzési kötelezettségnek maga tesz eleget, úgy köteles - az 2001. 

évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról (Eat.)18. §-a alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság által 

határozatban közzétett mindenkori biztonságos kriptográfiai algoritmussal ellátott időbélyegzőt 

elhelyeztetni az elektronikus dokumentumon olyan szolgáltatóval, amely e szolgáltatást minősített 

szolgáltatóként nyújtja. Ha az Eat. 3. §-ban foglalt követelmények teljesülnek, több dokumentumon 

is elhelyeztethető egy időbélyegző. 

10.6. Konfiguráció kezelés 

 A Művészetek Háza Veszprém által üzemeltetett rendszerek esetébent az elektronikus információs 

rendszereihez egy-egy alapkonfigurációt kell kifejleszteni. A rendszerek lényeges elemeit 

dokumentálni kell és leltárba kell foglalni. 

 Az alapkonfiguráció frissítését az elektronikus információs rendszerelemek telepítésének és 

frissítéseinek szerves részeként kell elvégezni.  

 Automatikus mechanizmusokat kell alkalmazni az elektronikus információs rendszer naprakész, 

teljes, pontos, és állandóan rendelkezésre álló alapkonfigurációjának a karbantartására. 

 Biztonsági szempontokból meghatározott módon konfigurált elektronikus információs 

rendszerelemeket vagy eszközöket kell biztosítani azon személyek számára, akik az elektronikus 

információs rendszert külső helyszínen használják. 

 Új konfiguráció implementálását engedélyeztetni kell az Intézményvezetőjével.  

 Minden változtatással kapcsolatos bejelentést, véleményezést, döntést és kivitelezést 

dokumentálni kell. A változáskezeléssel kapcsolatos dokumentumokat iktatni és az utólagos 

visszakereshetőséget biztosítva biztonságos  helyen kell tárolni. 

 Az egyes konfigurációkezeléssel kapcsolatos változtatási igényeket, javaslatokat megvalósítás előtt 

az informatikai biztonsági felelősnek véleményeznie kell. Az informatikai biztonsági felelősnek 

elemeznie kell a konfigurációkezelés végrehajtásával együtt járó kockázatokat és javaslatot kell 

tennie a kockázatok minimalizálásának módjára. 

 Új konfigurációra történő áttérést csakis úgy lehet elvégezni, hogy vissza lehessen állni a megelőző 

konfigurációra. A változtatást csak rendkívüli esetben lehet munkaidőben elvégezni. 



 

10.7. Hálózat menedzsment 

10.7.1. Hálózatbiztonsági intézkedések 

A hálózatok védelme érdekében olyan ellenőrző eszközökről kell gondoskodni, amelyek biztosítják a 

hálózatokban kezelt és továbbított adatok biztonságát, valamint a kapcsolt szolgáltatásokat megóvják 

az illetéktelen hozzáférésektől. 

 A hálózatok és a számítógépek működtetésének feladatait, felelősségeit szét kell választani. 

 A nyilvános hálózatokon keresztül továbbított érzékeny adatok, illetve a kapcsoltrendszerek 

védelmére pótlólagos ellenőrző eszközökre van szükség. 

 Pontosan definiálni kell a hálózat határait. A hálózat biztonságos szegmentálásának kialakításáért 

az intézményvezető által kijelölt személy a felelős. 

10.7.2. Hálózati szolgáltatások biztonsága 

A hálózati szolgáltatások felölelik a csatlakozások létesítését, valamint az irányított hálózatbiztonsági 

megoldásokat, mint a tűzfalakat, valamint a behatolás detektáló rendszereket. Minden hálózati 

szolgáltatás esetén fel kell mérni a szolgáltatás biztonsági jellemzőit,irányítási követelményeit, és 

ezeket a biztonsági követelményeket bele kell venni a szolgáltatási szerződésekbe. A hálózati 

szolgáltatási szerződésekben ki kell kötni a biztonsági intézkedések folyamatos betartását, és azok 

ellenőrizhetőségét. Mivel a különböző hálózatok szolgáltatásainak kínálata rendkívül széles, jelentős 

részük még számos többletszolgáltatással rendelkezik, ezért a rendszer telepítése során csak azokat a 

hálózati szolgáltatásokat szabad implementálni a rendszerbe, melyekre az üzemeltetéshez feltétlen 

szükség van. A feleslegesen felinstallált hálózati szolgáltatások,protokollok esetleges biztonsági rések 

előfordulását növelhetik meg. 

 

A rendszerüzemeltetőnek minden esetben fel kell mérnie, és minden részletre kiterjedően 

dokumentálnia kell az általa alkalmazott hálózati szolgáltatás egyedülálló, illetve összetett  biztonsági 

jellemzőit. Amennyiben több hálózati szolgáltatás működik a rendszerben, úgy ezek egymásra 

gyakorolt hatását is elemezni kell biztonsági szempontból. A hálózati szolgáltatások biztonsági 

beállítása, valamint annak ellenőrzése, karbantartása a hálózatot üzemeltető szerv feladata. 

 

A hálózati szolgáltatások biztonsági jellemzői: 

 

 a hálózati szolgáltatások biztonságára alkalmazott technológia, mint ahitelesítés, rejtjelzés és 

kapcsolódási intézkedések; 

 a hálózati kapcsolatok létrehozásának műszaki paraméterei; 

 hálózati hozzáférés-védelmi eljárások. 

10.8. Az adathordozók védelme 

Biztosítani kell az adathordozók fizikai védelmét, hogy a dokumentumok, a számítógépek 

adathordozói, a bemenet/kimenet adatai és a rendszer dokumentációi a jogosulatlan megszerzésétől, 

módosítástól, eltávolítástól és rombolástól megfelelően védve legyenek. 

 

Az adathordozók kezelésének legfontosabb biztonsági követelményei: 

 

 Gondoskodni kell az adathordozók ellenőrzéséről és fizikai védelméről. 

 Meg kell előzni a dokumentumok, a számítástechnikai adathordozók (lemezek, flash meghajtók), 

az input/output adatok és a rendszerdokumentációk károsodását, eltulajdonítását és engedély 

nélküli törlését. 



 

 Biztosítani kell, hogy az adathordozók kezelése – a vonatkozó iratkezelési szabályok szellemében, 

– a tartalmazott adatok szempontjából egyenértékűpapír dokumentumokkal azonos módon 

történjen. Az adathordozókról és azok tartalmáról nyilvántartást kell vezetni. 

 A Intézményben csak nyilvántartott adathordozót szabadhasználni. 

 A Intézményen kívüli adatforgalomban használt adathordozók előállítása, kiadása és fogadása az 

ügyviteli (iratkezelési) szabályzat előírásai szerint a kijelölt helyeken, dokumentált és ellenőrzött 

módon történhet csak. Az adathordozókat használatba venni csak az előírt ellenőrző eljárások 

elvégzése után szabad (például vírus ellenőrzés). 

 Minden adathordozót újraalkalmazás előtt, felszabadítás, selejtezés után az adatok 

megsemmisítését eredményező megfelelő eljárással törölni kell. 

 Biztosítani kell az adattípus (minősítés) felismerhető jelölését a számítástechnikai berendezéssel 

előállított adattároló és megjelenítő eszközökön. 

 Biztosítani kell az adatok sértetlen és hiteles állapotának megőrzését. 

10.8.1. Hordozható adathordozók kezelése 

Az adathordozókat biztonságos módon kell kezelni, annak érdekében, hogy ne kerülhessenek 

illetéktelen felhasználásra. A hordozható adathordozók kezelésének legfontosabb biztonsági 

követelményei: 

 

 Nem minősített adathordozókat az ügyviteli (iratkezelési) szabályzat előírásai szerint kellkezelni. 

 Érzékeny információt tartalmazó adathordozókat az ügyviteli (iratkezelési) szabályzat és 

atitokvédelmi szabályzat szerint kell tárolni és kezelni. 

 Minden adathordozót biztonságos, biztos környezetben, a gyártó előírásainakmegfelelően kell 

tárolni. 

10.8.2. Az adathordozók tárolása 

Az adathordozókat – azokat is, amelyek használaton kívül vannak – biztonságos helyen kell tárolni, 

vagy amennyiben ezek munkaközi példányok, meg kell semmisíteni. Ezek a következők:  

 

 kinyomtatott dokumentumok; 

 hang- és egyéb adatrögzítés; 

 kimeneti jelentések; 

 egyszer használatos nyomtatószalagok; 

 mobil diszkekés kazetták; 

 optikai tárolóeszközök (összes lehetséges formája, ide értve a telepítőkészleteket gyártó 
terjesztéséhez alkalmazott adathordozókat); 

 programlisták; 

 tesztadatok; 

 rendszerdokumentáció.  
 

Az érzékeny tételek elhelyezéséről az üzemeltetésért felelős vezetőnek naplót kell vezetnie. 

 

A fokozott biztonsági osztályba sorolt minősítésű adathordozók tárolása csak megbízhatóan zárt 

helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságu tároló szekrényben történhet. 

10.8.3. Adathordozók kivitele 

Számítástechnikai eszközöket, adathordozókat, programokat kizárólag az Intézményvezetőjének 

engedélyével szabad kivinni a munkahelyről. Az Intézményterületéről kivitt eszközöket az 

Intézményvezetője által kijelölt leltárfelelősöknek nyilván kell tartaniuk. A kivitelre kerülő eszközökön 

tárolt adatok illetéktelenek általi elérhetetlenségére fokozottan kell ügyelni. Meghibásodott eszköz 



 

cseréje esetén – még garanciális esetben is – adathordozó csakúgy vihető ki, ha arról minden adat 

visszaállíthatatlan módon törlésre került. A szállítás során be kell tartani a biztonsági eljárásokat. 

10.8.4. Az adathordozók újrahasznosítása, selejtezése 

Alapvető biztonsági cél, hogy az adathordozókat visszaállíthatatlanul, dokumentáltan selejtezzék. A 

különféle szabványokban definiált adattörlési és megsemmisítési eljárások a lehető legkisebbre 

csökkentik az információ kiszivárgásának kockázatát. Az érzékenyinformációt tartalmazó adathordozó 

selejtezési eljárásainak arányosnak kell lenniük az információérzékenységével, értékével. 

 

 Az érzékeny információt tartalmazó adathordozót biztosan visszaállíthatatlanmódon kell 

selejtezni, pl. égetéssel, aprítással, az adatok kitörlésével, vagykülönféle biztonsági felülírási 

eljárások használatával. 

 Javasolt, hogy a selejtezés során minden adathordozót a legerősebbbiztonsági eljárással selejtezni, 

ebben az esetben nem kell az érzékeny tételekkiválogatásával foglakozni. 

 Az adathordozókat selejtezésre történő összegyűjtése során figyelembe kell venni ahalmozódási 

hatást, ami azt okozhatja, hogy nem érzékeny információ nagymennyisége érzékennyé válik. 

 Az érzékeny információ kiszivároghat még az adathordozók gondatlanselejtezése által, pl 

számítógépek selejtezésénél, ha nem kerülnek törlésre megfelelőenvagy nem kerülnek 

megsemmisítésre az adathordozók. 

 Azokat az adathordozókat, amelyeket nem lehet engedélyezett módon törölni 

(példáulmőködésképtelennek látszik) tilos újrafelhasználni, nem kerülhet ki a védelmi 

intézkedésekhatóköréből, meg kell semmisíteni. 

 Az adathordozó védelme csak az adatok törlését és az adathordozó felülírását 

követőenszüntethető meg. Az adathordozó védelmére vonatkozó intézkedések megszüntetésének 

további feltétele,hogy az újraírható adathordozóról el kell távolítani a bizalmas adattartalomra 

utalóvalamennyi jelzést és utalást. Ha ez nem lehetséges, a védelem nem szüntethető meg. 

10.8.5. Adathordozók újrahasznosítása 

Védett informatikai rendszerben használt adathordozót olyan módszerek alkalmazásával kell törölni, 

hogy az adatok a későbbiekben ne legyenek helyreállíthatók. Ilyen módszer az adathordozó többszöri 

felülírása. 

 

Minden egyes esetben a tároló helyek tartalmát ellenőrizni kell, hogy a felülírás sikeresvolt-e. 

10.8.6. Adathordozók megsemmisítése 

Az adathordozók megsemmisítése a következő módszerekkel engedélyezett: 

 

 Lemezek:A lemezt szabálytalan alakú darabokra kell vágni (legalább 8 darabra), a 

darabokatdeformálni kell vagy elégetni. 

 

 Merevlemezek:Fel kell nyitni, és el kell égetni; vagy a mágneses felületet el kell 

távolítanidörzspapírral vagy más durva módszerrel, vagy szét kell szedni és az adathordozót 

apródarabokra vágni, pl lemezvágó ollóval. 

 

 Más szilárd anyagú tárolók: össze kell törni, vagy el kell égetni. 

 



 

11. A BIZTONSÁGI MEGFIGYELŐRENDSZER HASZNÁLATA 

Az illetéktelen hozzáférések, a tiltott tevékenységek kiszűrése érdekében: 

 

 Figyelemmel kell kísérni a hozzáférési irányelvektől való eltéréseket, és rögzíteni kell a 

megfigyelhető eseményeket, hogy adott esetben bizonyítékul szolgáljanak a biztonsági események 

kivizsgálásához, és segítséget nyújtsanak a szabályzat aktualizálásához. 

 

 A rendszer nyomon követése tegye lehetővé az ellenőrző eszközök hatékonyságának ellenőrzését 

és a hozzáférési irányelveknek való megfelelés hitelesítését.A biztonsági monitorrendszert csak az 

arra feljogosítottak használhatják, és tevékenységüket naplózni kell.  

11.1. Biztonsági események naplózása 

A kivételes és a biztonságot fenyegető eseményeket eseménynaplóba kell bejegyezni és azt a hozzáférés 

nyomon követhetősége érdekében meg kell őrizni. Az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása 

érdekében a regisztrálási és a naplózási rendszert (biztonsági napló) úgy kell kialakítani, hogy abból 

utólag megállapíthatók legyenek az informatikai rendszerben bekövetkezett fontosabb események, 

különös tekintettel azokra, amelyek a rendszer biztonságát érintik. Ezáltal ellenőrizni lehet a 

hozzáférések jogosultságát, meg lehet állapítani a felelősséget, valamint az illetéktelen hozzáférés 

megtörténtét vagy kísérletét. 

A naplózási rendszernek alkalmasnak kell lennie mindegyik felhasználó vagy felhasználói csoport által 

végzett művelet szelektív regisztrálására. A következő eseményeket (sikeres/sikertelen) feltétlenül 

naplózni kell: 

 rendszerindítások, -leállítások; 

 rendszeróraállítások; 

 be- és kijelentkezések; 

 programleállások; 

 az azonosítási és a hitelesítési mechanizmus használata; 

 hozzáférési jog érvényesítése azonosítóval ellátott erőforráshoz; 

 azonosítóval ellátott erőforrás létrehozása vagy törlése; 

 felhatalmazott személy műveletei, amelyek a rendszer biztonságát érintik. 

 

A biztonsági naplóban az egyes eseményekhez kapcsolódóan a következő adatokat isrögzíteni kell: 

 

 a felhasználó azonosítása és hitelesítése esetén: 

 dátum; 

 időpont; 

 a felhasználó azonosítója; 

 az eszköz (például terminál) azonosítója, amelyről az azonosítási és hitelesítésiművelet 

kezdeményezése történt; 

 a hozzáférési művelet eredményessége vagy sikertelensége. 

 

 az olyan erőforráson kezdeményezett hozzáférési művelet esetén, amelynél ahozzáférési jogok 

ellenőrzése kötelező: 

 dátum; 

 időpont; 

 a felhasználó azonosítója; 

 az erőforrás azonosítója; 

 a hozzáférési kezdeményezés típusa; 

 a hozzáférés eredményessége vagy sikertelensége. 



 

 

 az olyan erőforrás létrehozása vagy törlése esetén, amelynél az ehhez főződő jogokellenőrzése 

kötelező: 

 dátum; 

 időpont; 

 a felhasználó azonosítója; 

 az erőforrás azonosítója; 

 a kezdeményezés típusa; 

 a művelet eredményessége vagy sikertelensége. 

 

 a felhatalmazott felhasználók (például rendszeradminisztrátorok) olyan műveleteiesetén, amelyek a 

rendszer biztonságát érintik: 

 dátum; 

 időpont; 

 a műveletet végző azonosítója; 

 az erőforrás azonosítója, amelyre a művelet vonatkozik; 

 a művelet eredményessége vagy sikertelensége. 

 

Alapvető naplózási követelmények: 

 

 Kerüljön naplózásra a biztonságot érintő összes tevékenység. 

 A naplófájlok tartalmát megadott időintervallum alapján képernyőn és nyomtatón ismeg lehessen 

jeleníteni. 

 A naplóállományokat tilos megsemmisíteni, felülírni, módosítani, azokat archiválnikell. 

 A naplóállományok kódoltak, ellenőrző összeggel ellátottak legyenek. 

 A fokozott és kiemelt biztonsági osztályba sorolt rendszerek biztonsági naplóit egymásik 

számítógépen is tárolni kell (annak érdekében, hogy védve legyenek a törlés ésilletéktelen 

hozzáférés ellen), ennek megvalósításáért az informatikai vezető felelős. 

 Rögzíteni kell a hibás bejelentkezési kísérletek számát. 

 Szükség van egy olyan nyilvántartásra, melyből lekérdezhető, hogy adott képernyőhözmelyik 

felhasználói csoport és milyen joggal férhet hozzá, illetve egy olyannyilvántartásra, melyből az 

kérdezhető le, hogy egy adott felhasználói csoport melyképernyőkhöz és milyen joggal férhet 

hozzá,rögzíteni kell a jelszócsere dátumát. 

 A biztonsági napló adatait rendszeresen, de legalább havonta egy alkalommal ellenőrizniés 

archiválni kell. 

 A biztonsági napló értékelése során meg kell határozni, hogy mely eseményeket 

kelljegyzőkönyvezni, melyek azok az események, amelyek szankciókat vonnak maguk után,és mik 

ezek a szankciók. 

 A biztonsági naplók alapján felvett jegyzőkönyveket archiválni kell, és ennek során amegőrzési 

határidőket meg kell határozni. 

 A biztonsági eseménynapló (naplófájl) és a jegyzőkönyvek adatait védeni kell azilletéktelen 

hozzáféréstől. 

 A biztonsági eseménynaplófájlok vizsgálatához és karbantartásához a rendszernekmegfelelő 

eszközökkel és ezek dokumentációjával kell rendelkeznie. Ezen eszközökállapotának 

regisztrálhatónak és dokumentálhatónak kell lennie. 

 A rendszerben a biztonsági eseménynaplófájlok auditálásához szükséges eszközökneklehetővé kell 

tenniük egy vagy több felhasználó tevékenységének szelektív vizsgálatát. 

 

A biztonsági naplót a létrehozástól folyamatosan karban kell tartani, valamint védeni kellaz illetéktelen 

módosítástól és törléstől, ezért ember számára olvasható formában is el kelltárolni. 



 

11.2. A rendszer használat megfigyelése 

A felhasználók által elvégzett tevékenységeket – az ellenőrizhetőség érdekében –rögzíteni, naplózni 

kell. 

 

 Az informatikai rendszer üzemeltetéséről (a biztonsági napló mellett) üzemeltetési naplótkell 

vezetni, amelyet az informatikai szervezeti egység felelős vezetője által megbízott 

informatikusnakrendszeresen ellenőriznie kell. 

 Az informatikai rendszer üzemeltetéséről nyilvántartást (adatkérések, 

szolgáltatások,feldolgozások, stb.) kell vezetni, amelyet az arra illetékes személynek 

rendszeresenellenőriznie kell. 

 Az eseménynaplózási adatokat folyamatosan kell archiválni és karbantartani. 

 A rendszereseményeket automatikusan kell archiválni, a naplóbejegyzéseket(eseményrekordokat) 

folyamatosan felül kell vizsgálni, a rendszernek alkalmasnak kelllennie a biztonsági események 

automatikus detektálására. 

 Az ellenőrzési rendszernek riasztania kell támadás esetén, meg kell szakítania és le kelltiltania a 

támadó folyamatot (process-t) és a felhasználói fiókot (felhasználót), vagyszolgáltatást és meg kell 

szakítsa a kapcsolatot. 

 A rendszereseményeket automatikusan kell archiválni, a naplóbejegyzéseket(eseményrekordokat) 

folyamatosan felül kell vizsgálni, a rendszernek alkalmasnak kelllennie a biztonsági események 

automatikus detektálására. 

11.2.1.1. Kockázati tényezők 

A naplózási és ellenőrzési tevékenységek eredményeit rendszeresen felül kell vizsgálni.A felülvizsgálat 

gyakoriságának az érintett kockázattól kell függenie. A figyelembe veendő kockázati tényezők a 

következők: 

 

 az alkalmazási folyamatok kritikussága; 

 az érintett információ értéke, érzékenysége és kritikussága;, 

 a rendszerbe való beszivárgásról és a rendszerrel való visszaélésről szóló korábbitapasztalatok; 

 a rendszerkapcsolatok kiterjedtsége (különös tekintettel a nyilvános hálózatokra). 

11.2.2. Naplózási információk védelme 

Különös figyelmet kell fordítani a naplózó eszközök biztonságára, mert ha meghamisítják,akkor hamis 

biztonságérzetet kelthetnek. Óvintézkedéseket kell alkalmazni azért, hogy a Művészetek Háza 

Veszprém meg legyen védve az olyan illetéktelen változtatásoktól és üzemeltetési problémáktól, mint: 

 

 naplózási rendszer, amelyet kiiktattak; 

 üzenetfajták, amelyeket rögzítés után módosítottak; 

 naplófájlok, amelyeket átszerkesztettek vagy töröltek; 

 naplófájlok adathordozói, amelyek kimerültek és ennek következtében vagy nem lehetmár velük 

az eseményekről feljegyzést készíteni, vagy önmagukat írják felül. 

A biztonsági naplókat archiválni kell, mint a rendszerhasználat bizonyítékait, hogy ezek az információk 

(bizonyítékok) későbbi vizsgálatokhoz is felhasználhatóak legyenek. 

11.2.3. Adminisztrátori és operátori tevékenységek naplózása 

Az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása érdekében olyan regisztrálási és naplózási 

rendszert kell kialakítani, hogy utólag megállapíthatóak legyenek az informatikai rendszerben 

bekövetkezett fontosabb események, különös tekintettel azokra, amelyek a rendszerbiztonságát érintik. 



 

Egyúttal lehessen ellenőrizni a hozzáférések jogosultságát, meg lehessen állapítani a felelősséget, 

valamint az illetéktelen hozzáférés megtörténtét vagy annak kísérletét. 

 

A rendszernek képesnek kell lennie minden egyes felhasználó vagy felhasználói csoport által végzett 

művelet szelektív regisztrálására. A minimálisan regisztrálandó események a következők: 

 

 rendszerindítások, -leállások, leállítások, 

 rendszerhibák és korrekciós intézkedések, 

 programindítások és -leállások, leállítások, 

 az azonosítási és hitelesítési mechanizmus használata, 

 hozzáférési jog érvényesítése azonosítóval ellátott erőforráshoz, 

 az adatállományok és kimeneti adatok kezelésének visszaigazolása, 

 azonosítóval ellátott erőforrás létrehozása vagy törlése, 

 felhatalmazott személy műveletei, amelyek a rendszer biztonságát érintik. 

 

Az informatikai rendszer üzemeltetése során operátori naplót kell vezetni, amelyet az informatikusnak 

rendszeresen ellenőriznie kell. 

11.2.4. Rendszerhibák naplózása 

Az üzemzavarok bejelentését követően korrekciós intézkedéseket kell kezdeményezni. A felhasználók 

által jelentett, az adatfeldolgozás vagy átviteli rendszerek működésében észlelt hibákat naplózni kell. 

 

Az üzemzavarok kezelésének szabályai: 

 

 A hibanapló vizsgálata és a hiba kezelésének, elhárításának ellenőrzése. 

 Korrekciós intézkedések vizsgálata, illetve ezek végrehajtásának és a kezdeményezettintézkedések 

engedélyezésének szabályosságának ellenőrzése. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az operációs rendszer és alkalmazásdokumentációjának 

figyelembevételével a rendszerdátum-és idő beállítására, mert mindentevékenység 

visszakereshetőségének alapja a hiteles, pontos dátum és idő. 

 A rendszerdátum-és a idő beállítására kizárólag az Informatikai vezető által kijelöltmunkatársak 

jogosultak, az időpont beállítását jegyzőkönyvezni kell. 

 Ahol számítógépi vagy távközlési eszköz képes valós időben szolgáltatni órajelet, akkorazt 

egyezményes szabvány szerinti időzítésre kell ráállítani, például az EgyetemesKoordinált Időre 

(UCT, Universal Co-ordinated Time), vagy valamely helyi szabványosidőzítésre. 

 Biztosítani kell a számítógépek óráinak helyes beállítását annak biztosításra, hogy az 

auditnaplókpontosak legyenek.  

12. HOZZÁFÉRÉS MENEDZSMENT 

12.1. A felhasználói hozzáférés menedzsmentje 

Az információs rendszerek illetéktelen elérésének megakadályozása érdekében megfelelőhozzáférés-

védelmi rendszert kell kialakítani. Hozzáférés iránti, illetve jogosultságmódosítására, hozzáférés 

törlésére vonatkozó igény csak írásban kérhető. A beérkezett igényeket nyilvántartásba kell venni. A 

kiadott engedélyek listáját naprakészen kell tartani. Minden szerepkör feljogosít meghatározott fizikai, 

illetve logikai biztonsági tartományba (például szerverszoba, archiváló helyiség, illetve adott 

alkalmazás, hálózati szegmens, munkahelyi állomás, stb.) történő belépésre és abban az engedélyezett 

fizikai, illetve logikai objektumokhoz való hozzáférésre az engedélyezett hozzáférési jogokkal. 



 

12.1.1. A felhasználók regisztrációja 

A felhasználó azonosító az informatikai rendszert használó identitásának egyedi, jellemző, 

ellenőrizhető és hitelesítésre alkalmas megjelenítése kell, hogy legyen az informatikai rendszerben. A 

felhasználók közé sorolandók a természetes személyek, folyamatok, vagy egyéb eszközök egyaránt. Az 

egyedi felhasználói azonosítót a hozzáférés szabályozására, az adatok és az információk védelmére, 

valamint a hitelesítés támogatására kell felhasználni. Biztosítani kell,hogy a felhasználó azonosítója az 

egyes erőforrásokhoz, folyamatokhoz és az adatokhoz valóhozzáférést megfelelően szabályozza 

(korlátozza) és követhető, ugyanakkor a biztonsági funkciók működése során ellenőrizhető legyen a 

biztonsági rendszer számára. 

 

 A felhasználó-azonosítónak minden esetben egyedinek kell lennie, (azaz semmilyenkörülmények 

között sem adható ki különböző felhasználók részére megegyező azonosító).Azonosítási 

problémák elkerülése végett, kerülni kell a csoportazonosítók kiadását. A csoportos ID-k csak 

akkor engedélyezhetőek, ha azokra működési vagy üzemeltetési okokból szükség van, ezek 

legyenek szakmailag megindokolva, vezető által jóváhagyva és dokumentálva; 

 Időszakosan meg kell vizsgálni az ismétlődő (redundáns) felhasználói azonosítók előfordulását, és 

el kell távolítani vagy zárolni azokat, valamint biztosítani kell, hogy ismétlődő használói ID-ket ne 

adjanak ki más használóknak. 

 A felhasználói azonosítók képzésére központi névkonvenciós szabályozást kell készíteni. A 

felhasználói azonosítók képzését a szervezeten belül egy helyen kell végrehajtani. 

 Új felhasználók esetén biztosítani kell, hogy ne kerüljön megadásra a hozzáférést, amíg nem 

fejeződnek be a jogosultság-megadási eljárások. 

 A felhasználói azonosítók és jogosultságok rendszerében bekövetkezett mindennemű változást (az 

ellenőrizhetőség érdekében) naplózni kell. 

 Az egyes felhasználói azonosítókhoz rendelt jogosultságok minden esetben csak az 

adottmunkakör ellátásához szükséges minimális funkcióelérést biztosíthatják. 

 A felhasználói azonosítók nem örökérvényűek. Ennek megfelelően a következőszabályokat kell 

alkalmazni: 

 

 A szervezet munkatársai, illetve külsőmunkavállalói – amennyiben munkakörük,illetve 

beosztásuk alapján az informatikai rendszer szolgáltatásait igénybe vehetik –,munkába állásuk 

után haladéktalanul kapják meg felhasználói azonosítójukat. Azutasítási jogkört gyakorló 

vezető– legalább 3 munkanappal – a munkába lépés előttigényelje meg a felhasználói 

azonosítót a hozzáférési jogosultságok megjelölésével.Tilos akár csak átmeneti jelleggel is, 

hogy más munkatárs azonosítóját használják,saját azonosítójuk hiánya miatt. A kapott 

felhasználói azonosítót haladéktalanulérvényesíteni kell. 

 A szervezet munkatársainak felhasználói azonosítóját munkaviszonyuk megszűnésével,a 

külsőmunkavállalók felhasználói azonosítóját megbízatásuk lejártával,haladéktalanul le kell 

tiltani. A megszűnt munkaviszonyú felhasználó a rendszerszolgáltatásait nem veheti igénybe 

és erőforrásait nem használhatja, 

 A munkaviszonyukat huzamosabb ideig szüneteltető(például,GYES), illetve a tartósan más 

okból távollévő(külföldi kiküldetés, elhúzódógyógykezelés) munkatársak felhasználói 

azonosítóját le kell tiltani, illetve munkábaállásukkal egy időben ismét engedélyezni kell. 

 A munkatársak áthelyezése kapcsán felmerülőjogosultsági változásokat (megszűnőfelhasználói 

azonosítók letiltása, vagy a jogosultságok törlése, illetve új azonosítókvagy jogosultságok 

létrehozása) az áthelyezéssel egyidőben, haladéktalanul át kellvezetni. 

 Harmadik személyek, akik valamilyen okból igénybe vehetik a szervezet 

bármelyikrendszerének szolgáltatásait, csak meghatározott időre, és korlátozott 

lehetőségeketbiztosító (például egy adott projekt keretein belül érvényes) felhasználói 

azonosítótkaphatnak. A részükre kiadott azonosító szerkezetileg feleljen meg a 



 

szervezetenbelüli munkatársak azonosítójával, de legyen egyértelmően és 

könnyenmegállapítható, hogy az adott felhasználói azonosító egy harmadik (külső) személyé. 

 Azokban a rendszerekben, amelyek regisztrálják a felhasználó utolsóbejelentkezésének 

időpontját, ha egy felhasználó azonosító 30 napot meghaladóaninaktívnak bizonyul (azaz a 

felhasználó a rendszer szolgáltatásait ez időalatt egyszersem vette igénybe), azonosítóját le kell 

tiltani és erről a munkatárs munkahelyivezetőjét értesíteni szükséges, megjelölve az 

érvénytelenítés okát. 

 A felhasználókkal, alá kell íratni egy nyilatkozatot, amely dokumentálja, hogy megértettéka 

hozzáférés feltételeit, felelősségeit. 

 Azonnal meg kell szüntetni, vagy zárolni az olyan használók hozzáférési jogait, akik elhagyták a 

szervezetet. 

12.1.2. A jogosultságok kezelése 

A jogosultságok megadásának alapvetőbiztonsági intézkedései: 

 

 Azonosítani kell az operációsrendszerszintű, adatbáziskezelőésalkalmazásszintűhozzáférési 

jogokat, és a felhasználókat akiknek ki kell ezeketjogokat osztani. 

 A felhasználók hozzáférési jogosultságait, a munkához szükséges minimumjogok alapján kell 

megadni. 

 A jogosultságok kiosztásának dokumentáltaknak kell lenniük,és a jogosultságokat nemszabad 

engedélyezni, amíg az engedélyezési, jogosultságkiosztásifolyamat nem teljes. 

 A rendszergazdai és egyéb előjogokat a rendes működési használattól eltérőhasználói ID-hez kell 

kötni. 

 Kerülni kell a rendszeradminisztráció előjogainak nem megfelelőalkalmazását. (Egy információs 

rendszerbármely jellemzője vagy eszközének használatát, amely lehetővé teszi a felhasználónak, 

hogy felülbírálja arendszert vagy az alkalmazási szabályozást, így nagyobb mértékben 

hozzájárulhat a rendszermeghibásodásaihoz vagy megsértéséhez.) 

 Minimálisan a következőjogokat kell megkülönböztetni: 

 olvasási jog (betekintés); 

 létrehozási jog; 

 módosítási jog; 

 törlési jog. 

 Az adminisztrációs és naplózási jogoknak el kell különülni a felhasználói jogoktól. 

 A rendszereknek alkalmasnak kell lenniük a hozzáférési jogok egyedi vagy csoport szintenvaló 

megkülönböztetésére és szabályozására. A hasonló szerepő személyek csoportjaimunkájának 

támogatására hozzáférési jogosultsági csoportokat kell kialakítani. 

12.1.3. A felhasználói jelszavak kezelése 

Az informatikai rendszerekben a felhasználók hitelesítésének alapvetőmódja a jelszó megadása. A 

felhasználói jelszavak kezelésére a következőszabályokat kell alkalmazni: 

 

 A felhasználónak kötelezően alá kell írnia egy nyilatkozatot, melyben felelősséget vállalszemélyes, 

(esetleg csoportos jelszavainak) bizalmas kezelésére. 

 Belépéskor megkapott, illetve – például elfelejtés esetén – ideiglenes jelszó átadása 

csakbiztonságos csatornán történhet, a felhasználó előzetes – például személyes – 

azonosításaután. Az ideiglenes jelszavak csak az adott munkanap végéig lehetnek 

érvényesek,megváltoztatásuk kötelező. 

 Telefonon, illetve elektronikusan aláíratlan e-mailen-en történőkérésre jelszóváltoztatásnem 

kezdeményezhető. 



 

 A felhasználónak minden esetben vissza kell igazolnia új jelszavának az átvételétellenőrizhetőúton 

(például e-mail), vagy személyesen. 

 A jelszónak minden felhasználó számára szabadon megváltoztathatónak kell lennie. 

 A felhasználói jelszavakkal kapcsolatban (amennyiben az adott rendszerben erre lehetőségvan) 

biztosítani kell a következőkövetelmények teljesülését: 

 minimális jelszóhossz megadása; 

 a jelszó egyedisége (történeti tárolás); 

 a központi jelszó megadás utáni elsőbejelentkezéskor a kötelezőjelszó cseréje; 

 a jelszó maximális élettartama; 

 a jelszó minimális élettartama; 

 a jelszó zárolása; 

 a jelszó képzési szabályainak – bonyolultsági kritériumnak – meghatározása. 

 A jelszavakat vagy a jelszófájlokat a hálózaton nyílt, olvasható formában továbbítani tilos. 

 A felhasználói jelszó hosszával, illetve szerkezeti szabályaival (bonyolultság) szembentámasztott 

követelményeket minden esetben az határozza meg, hogy milyen a kiszolgálóntárolt adatok 

érzékenységi besorolása és ebből következően a kiszolgáló informatikaibiztonsági osztályba 

sorolása. 

 A felhasználó azonosítók és jelszavak rejtjelezetlen formában való tárolása a 

szervezetrendszereiben szigorúan tilos! Felhasználói azonosítók, jelszavak, rejtjelzőkulcsok és az 

ehheztartozó jelszavak biztonsági másolatai lezárt, lepecsételt borítékban, minimum zárható 

lemezvagypáncélszekrényben tárolhatók. A lezárt borítékot a lezárónak alá kell írni, a 

lezárásdátumának feltüntetésével. Privilegizált (rendszerszintő hozzáférést lehetővé 

tévő)felhasználók jelszavait a többi felhasználó számára előírtnál gyakrabban kell cserélni, 

mertezek kompromittálódása vagy elvesztése súlyosan sértheti a rendszerek biztonságát. 

 Minden jelszónak meg kell szabni a minimális hosszát és élettartamát (érvényességiidejét).  

Minimális hossz: 8 karakter, érvényességi idő: 1 hónap. 

 Az újra felhasználható jelszavak engedélyezésekor a minimum legutóbbi 5 esetében megkell 

tagadni a hozzáférést. 

 A hozzáférési jelszavakat gyakran cserélni kell, kivéve, ha hardver alapú hitelesítésirendszer 

használt. 

 A kiváltságos (magas jogosultságokat biztosító, – például rendszergazdai –) account-okjelszavait 

– védetten (lepecsételt borítékban) meg kell őrizni erre alkalmasbiztonsági szerkényben, hogy 

vészhelyzet esetén is biztosított legyen arendszerhozzáférés. 

 Ahol nem egyszer használatos jelszavak vannak használatban ott a jelszavakat rejtjelzettformában 

kell tárolni. 

 Jelszó alapú hitelesítőrendszert használata esetén a jelszavakat cserélni kell minden esetben, 

hakompromittálódnak, vagy illetéktelen személy birtokába jutnak. 

 Ahol felhasználónév, jelszó alapú hitelesítési rendszert használnak, ott a felhasználónevekés 

jelszavak generálását egy jelszó erősségét (minőségét) biztosító a rendszerhezfejlesztett sémának 

megfelelően kell végrehajtani. 

12.1.4. A felhasználó hozzáférési jogosultságainak ellenőrzése 

Az informatikai rendszerekben biztosítani kell, hogy a felhasználók tényleges hozzáférési  jogosultsága 

a szerepkörüknek megfelelőlegyen. Ennek érdekében: 

 

 A jogosultságokat rendszeres időközönként ellenőrizni kell. Az általános felhasználókesetében ezt 

évente, míg a kiemelt jogosultsággal rendelkezőfelhasználók esetébenlegalább 3 havonta kell 

megtenni. 

 Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy privilegizált jogokkal csak egyedileg azonosíthatófelhasználók, 

csoportok és eszközök rendelkezhessenek. 



 

 A szerepkörök változásakor a hozzáférési jogosultságokat felül kell vizsgálni és az újszerepkörnek 

megfelelően módosítani kell.  

 Az ellenőrzést a szervezeti egység vezetője által kijelölt személy végzi el. 

12.2. A hálózati szintű hozzáférések menedzsmentje 

A biztonsági intézkedések célja megakadályozni a hálózati szolgáltatásokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést. 

12.2.1. A hálózati szolgáltatások használatának politikája 

Az Intézményinformatikai rendszerének elemeit adminisztrációs célból az internet felöl elérni csak 

titkosított kapcsolaton keresztül, legalább kétkomponensű autentikáció után megengedett. Az ilyen 

kapcsolat kiépítésére az informatikai vezető adhat engedélyt.Minden adminisztrációs tevékenység 

egyértelműen személyhez köthetőnek kell lennie. 

12.2.2. Kötelező elérési útvonal 

Külső hálózatról az informatikai rendszerek csak az erre a célra dedikált védelmi rendszeren (tűzfal, 

zónák stb.) keresztül lehetnek elérhetőek. 

12.2.3. Hálózati részek elválasztása 

Az internet és a intézményi rendszerek különböző zónái között tűzfalaknak kell biztosítani az 

elválasztást. 

12.2.4. Hálózati eszközök, munkaállomások azonosítása és hitelesítése 

 A távoli rendszerekhez történőautomatikus csatlakozás lehetősége illetéktelen hozzáférést tehet 

lehetővé, ezért az informatikairendszerekhez távolról való összes csatlakozást azonosítani és 

hitelesíteni kell. Ez különösenfontos akkor, ha a csatlakozás egy olyan hálózatot használ, amely 

kívül esik a szervezetbiztonsági rendszerének hatókörén. 

 Technikailag biztosítani kell, hogy csak a központilag nyilvántartott munkaállomásokróllehessen a 

rendszerekbe belépni. 

 Egységes munkaállomásnévhasználatot kell kialakítani, a hálózatban lévőmunkaállomások pontos 

azonosítása érdekében. 

12.2.5. A hálózatra történő csatlakozás ellenőrzése 

Az osztott hálózati munka, különösen a több szervezet által használt hálózat biztonsága szükségessé 

teszi bizonyos ellenőrzőeszközök alkalmazását a felhasználók csatlakozási lehetőségeinek 

korlátozására. (Ezeket a forgalomszűrő, ellenőrzőlehetőségeket amennyiben szükséges, a gateway és 

operációs rendszeri beállításánál alkalmazni kell.) 

 

Az alábbi esetekben különösen fontos korlátozások alkalmazása: 

 

 Elektronikus levelezés. 

 Egyirányú adatállomány mozgatás (például mentési rendszerek esetében). 

 Adatállomány mozgatása mindkét irányban. 

 Meghatározott időponthoz kötött hálózati hozzáférés. 



 

12.2.6. A hálózati útvonal kiválasztások ellenőrzése 

A szervezeten túl terjedő hálózatoknál kötelező az útvonal-kiválasztást ellenőrző és vezérlőeszközök, 

módszerek alkalmazása, ahol: 

 

 A rendszerdokumentációban pontosan meg kell adni az elérni kívánt eszközök címét,portszámát 

és egyéb, a biztonsági szűréshez szükséges adatait. 

 Az útvonalak kialakításáért felelős személyt ki kell jelölni. 

 A beállításokat minden esetben tesztelni és jegyzőkönyvezni kell. 

12.3. Az operációs rendszerszintű hozzáférések ellenőrzése 

Az informatikai eszközök illetéktelen elérésének megakadályozása érdekében az operációsrendszer 

szintjén rendelkezésre álló biztonsági lehetőségeket is fel kell használni a számítástechnikai 

erőforrásokhoz való hozzáférés korlátozásához. Ezeknek a következőket kell lehetővé tenniük: 

 

 Az engedéllyel rendelkezőfelhasználó személyének azonosítása és hitelesítése, szükségesetén a 

terminál vagy hely azonosítása. 

 A sikeres és az eredménytelen hozzáférési kísérletek rögzítése. 

 Megfelelőhitelesítési eszközök és – jelszókezelőrendszer használata esetén – minőségijelszavak 

biztosítása. 

 Különleges rendszerelőjogok használatának naplózása. (Pl. rendszergazda 

jogosultsággalrendelkezőfelhasználók esetében.) 

 Adott esetben a felhasználók csatlakozási idejének korlátozása. 

 

12.3.1. Biztonságos hitelesítő, bejelentkező eljárások 

12.3.1.1. Munkaállomások automatikus azonosítása, hitelesítése 

 A terminál automatikus azonosítása kötelező, ha fontos és indokolt, hogy egy munkát,vagy 

tranzakciót csak egy adott terminálról lehessen kezdeményezni. 

 Technikailag biztosítani kell, hogy csak a központilag nyilvántartott munkaállomásokról,címekről 

lehessen a rendszerekbe belépni. 

 Egységes munkaállomás névhasználatot kell kialakítani. 

12.3.1.2.  Biztonságos bejelentkezési eljárások 

A számítógéprendszerbe való bejelentkezési folyamatnak minimumra kell csökkentenie az illetéktelen 

hozzáférés lehetőségét. 

 

 Ennek során csak a bejelentkezés eredményes befejezése után jelenhet meg a használnikívánt 

rendszerre vonatkozó adat, azonosító, stb.. 

 A bejelentkezés elfogadására vagy elvetésére csupán az összes szükséges adat megadásaután 

kerülhet sor, sikertelenség esetén nem jelölheti meg a hibás, elrontott azonosítót,jelszót. 

 Korlátozni kell az eredménytelen bejelentkezési kísérletek számát, rögzíteni kell azeredménytelen 

kísérleteket, próbálkozásonként egyre nagyobb késleltetést kell alkalmazni,mielőtt további 

bejelentkezési kísérletet engednek meg, időtúllépés esetén meg kellszüntetni az adatátviteli 

kapcsolatot. 

 Minősített esetben vészjelzést kell küldeni a rendszer-kezelőpulthoz, ha elérték alegnagyobb számú 

bejelentkezési kísérletet. 



 

 A jelszóval való visszaélések és az ehhez kapcsoldó biztonsági események könnyebbfelderíthetősége 

érdekében belépés után a rendszer jelezze ki a következőket: 

 az előzősikeres bejelentkezés dátumát és időpontját; 

 az utolsó sikeres bejelentkezés óta végzett sikertelen bejelentkezési kísérletekrészletes adatait. 

A fentieknek segítségével, maga a felhasználó is nyomon tudja követni, hogy valaki másmegpróbált-

e visszaélni az ő jogosultságaival. 

12.3.2. A felhasználó azonosítása, hitelesítése 

Biztonságos bejelentkezési folyamatot kell kialakítani, melynek során: 

 

 Az azonosítás és hitelesítés keretében a hozzáférési jogosultságot legalább jelszavakkalkell 

ellenőrizni. A jelszómenedzselést úgy kell biztosítani, hogy a jelszó ne juthassonilletéktelenek 

tudomására, ne legyen megkerülhető, illetve könnyen megfejthető. 

 A felhasználók azonosítása egyedi, jellemző, ellenőrőzhetőés hitelesítésre alkalmas kell,hogy 

legyen. 

 Biometriai hitelesítéstechnikák, amelyek a személy egyedi jellemzőit vagy attribútumaithasználják 

fel, ugyancsak használhatóak valamely személy azonosságának azonosítására.A munkakör 

megváltozásakor a felhasználók hozzáférési jogosultságait felül kellvizsgálni, és ennek alapján 

módosítani kell. 

 Biztosítani kell a felhasználói azonosítók időszakos vagy végleges letiltásánaklehetőségét. 

 A rendszer hozzáférés szempontjából meghatározó erőforrásaihoz (például fájlok, tárolóterületek, 

berendezések, stb.) olyan egyedi azonosítókat kell rendelni, amelyek ahozzáférési jogosultság 

meghatározásának alapjául szolgálnak. 

12.4. Mobil informatikai tevékenység, távmunka 

A mobil informatikai eszközön, illetve a távoli hozzáféréssel végzett munka esetén ismeg kell teremteni 

az informatikai biztonságot. A szükséges védelemnek összhangban kell lennie ennek a speciális 

munkavégzésnek a kockázataival. Mobil számítástechnikai eszközök használata során mérlegelni kell 

egyrészt a nem védett környezetben való munkavégzés kockázatait, másrészt a védekezés szükséges 

módját és eszközeit. A mobil számítástechnikai eszközökön az informatikai vezetőnek gondoskodni 

kell a rejtjelezett adattárolásról és adatátvitelről. Távmunka (távoli hozzáférés)esetén a szervezet 

érintett szervezeti egységeinek gondoskodniuk kell a biztonságos adatkapcsolat létrehozásáról, a 

kapcsolatot tartó hely védelméről. 

12.4.1. Mobil informatikai tevékenység 

A laptopok, notebook-ok, otthoni munkaállomások használóinak mind a fizikai biztonság, mind a 

logikai védelem területén a jelen IBSZ-ben foglaltakat kell figyelembe venniük. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

 

 A távmunka során is be kell tartani a szervezet szabályzataiban foglaltakat. 

 A mobil eszközök nem hagyhatók felügyelet nélkül, amennyiben nem biztosítható azokelőírt 

védelme. 

 Ki kell alakítani a mobil informatikai eszközök megfelelőfizikai védelmét. 

 A kommunikációhoz rejtjelzett csatornáról kell gondoskodni. 

 Vírus- és behatolás védelmi eszközöket kell biztosítani a mobil eszközökre. 

 A mobil eszközökön tárolt adatok bizalmasságának védelmére fokozott figyelmet kellfordítani. 

 A távoli elérésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 A mobil számítástechnikai berendezéseket nyilvános helyeken használók ügyelni kell arra,hogy 

elkerüljék a jogosulatlan személyek általi betekintés kockázatát.  



 

 Kényes üzemeltetési információkat hordozó eszközt nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ésha 

lehetséges, fizikailag el kell zárni vagy különleges zárat kell alkalmazni a berendezés biztosítására. 

 A felhasználók részére oktatást kell tartani, hogy növeljék a biztonsági tudatosságot az ilyenjellegő 

munkavégzésből származó többletkockázattal szemben és a 

bevezetendőintézkedésekelfogadtatásával kapcsolatban. 

 A hordozható informatikai eszközök gazdája felelős az eszköz teljes biztonságáért és annak 

ellenőrzéséért. Ha az eszközt egy csoport használja, ugyanúgy szükséges a biztonsági átvilágítás és 

a szükséges tudás elve (need-to-know). Ilyen esetekben a csoport egyik tagját kell kijelölni, aki 

felelős az eszköz biztonságáért. 

 AzIntézménynek folyamatosan frissített listát kell tárolnia a rendszerben definiált,jogokkal 

felruházott felhasználókról. 

 Szükséges a kiváltságos account-ok használata. (Például rendszer, biztonságiadminisztrátor.)Az 

összes, jogosultsággal rendelkezőfelhasználó biztonsági beállításait, egyedileg kellkarbantartani. 

 A kiváltságos (magas jogosultságokat biztosító, – például rendszergazdai –) account-okjelszavait 

– védetten (lepecsételt borítékban) meg kell őrizni erre alkalmasbiztonsági szekrényben, hogy 

vészhelyzet esetén is biztosított legyen arendszerhozzáférés. 

 A biztonsági megbízottaknak és a rendszergazdáknak meg kell határozniuk azokat arendszer 

eseményeket, ahol a felhasználóknak újra kell azonosítania magát. 

 A rendszer csak limitált visszacsatolási információt szolgáltathat a felhasználónak ahitelesítési 

eljárás alatt, így megakadályozza a felhasználót abban, hogy ismerteketszerezzen a hitelesítési 

folyamatról. 

 A hitelesítési mechanizmus sikertelen használatát (például access denied, logon failurestb.), és a 

felhasználó személyazonosságát ellenőrizhetővé, vizsgálhatóvá kell tenni. 

 A beléptetési mechanizmus részeként kell korlátozni a hozzáférést csak azokhoz azadatokhoz, 

melyeket a felhasználónak tudni kell. 

 Lehetővé kell tenni az interaktív kapcsolatok zárolását, egy előremeghatározott felhasználó 

inaktivitás után felül kell írni, vagy törölni kell a kijelzőeszközöket (képernyőket), az aktuális 

képernyőtartalmat olvashatatlanná kell tenni, és lekell tiltatni minden felhasználói tevékenységet, 

a hozzáférést / kijelzőket és zárolnia kell amunkameneteket. 

 Meg kell engedni, hogy a felhasználó zárolhassa sajátinteraktív kapcsolatait (alkalmazásait, 

munkameneteit), felül kell írnia, vagy törölnie kell akijelzőeszközöket (képernyőket), az aktuális 

képernyőtartalmat olvashatatlanná kelltennie, és le kell tiltatnia minden felhasználói 

tevékenységet, a hozzáférést / kijelzőket észárolnia kell a munkameneteket. 

 Ahol, hordozható számítógépen tárolnak, vagy dolgoznak fel minősített információt, aztaz eszközt 

úgy kell kezelni, mint egy minősített dokumentumot (iratot). 

 A hordozható informatikai eszközökön, diszkrét címkével kell jelezni azt, hogy azeszközön magas 

minősítéső adat tárolása, vagy feldolgozása történik. 

 Minősített feldolgozást hordozható számítógépen csak minősített adatok feldolgozásáraalkalmas, 

kijelölt területen lehet végezni. Ha az eszköz nincs használatban, magasminősítéső 

dokumentumok számára engedélyezett biztonsági konténerben kell tárolni. 

 Amikor az adathordozó a mobil informatikai eszközzel együtt elhagyja az Intézményt, továbbra is 

védeni kell a hozzáférés-védelmi intézkedésekben megfogalmaottszabályok szerint. Hordozható 

informatikai eszközre csak ellenőrzött környezetbencsatlakoztatható nyomtató. 

 A törölt adatok (maradék információ) védelmi mechanizmusának gondoskodnia kell arról,hogy a 

törölt információ többé már ne legyen vagy (ne túl hosszú ideig) legyenhozzáférhető, és ezekre 

vonatkozó információkat az újonnan létrehozott objektumok(fájlok) ne tartalmazzanak. Ez a 

védelem szükséges a logikailag már törölt de fizikailagmég elérhetőadatok esetében. 

12.4.2. A távmunka 

Távmunka esetén is gondoskodni kell a biztonsági követelmények és előírások betartásáról, a 

megfelelő és rendszeres ellenőrzésről. 



 

 

A távmunkát végző csak a kijelölt csatlakozási pontokon keresztül csatlakozhat a szervezethálózatába. 

A munkaállomásokon egyidejűleg modem és hálózati kártya (engedély nélkül) nem lehet. A távmunkát 

végző gépekkel internetes csatlakozás alapértelmezésben tiltott. 

 

13. SZEMÉLYI BIZTONSÁG 

Az emberi hibák, lopás, csalárd magatartás vagy a létesítmények és az eszközök nem megfelelő 

használata során fellépő, az előírások szándékos vagy véletlen megsértéséből eredő biztonsági 

kockázatokat mérsékelni kell, a következők szerint: 

 

 A biztonsági követelményeket a munkaerő-felvételnél, a szerződésekben, valamint azegyén 

foglalkoztatása során egyaránt érvényesíteni kell. 

 A munkaerő-felvételi eljárás során – törvényes keretek között – olyan vizsgálatokat kelllefolytatni, 

melyek egyértelmő képet adnak a jelentkezőinformatikai biztonság oldaláról tekintett 

alkalmasságáról. Ez különösen fontos az informatikai biztonságszempontjából kiemelt fontosságú 

munkakörök esetén. A rendszerek külsőhasználóinak (a velük kötött szerződés alapján), alá kell 

írniuk egytitoktartási nyilatkozatot. 

 A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy olyan adatlap kitöltése kérhető, illetve vele 

szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely aszemélyiségi jogait nem sérti, a 

munkaviszony szempontjából lényeges tájékoztatástnyújthat, és ahhoz az érintett írásban 

hozzájárult. 

 A felvétel alkalmával a vizsgálat minden esetben foglalja magába: 

 

 a felvételre jelentkező életrajzának ellenőrzését teljességre és pontosságra; 

 a legmagasabb iskolai végzettség (szakképzettség) megerősítését; 

 hatóság által kibocsátott azonosító iratot (személyi igazolvány vagy útlevél); 

részletesebb ellenőrzéseket, mint például a hitelképesség ellenőrzése, vagy 

erkölcsibizonyítvány kérése. 

 Államtitok vagy szolgálati titok kezelésének szükségessége esetén a nemzetbiztonsági ellenőrzés 

pozitív eredményéhez (NATO vagy EU biztonsági tanúsítvány) kell kötni az alkalmazhatóságot 

(véglegesítést). 

13.1. Informatikai biztonság a munkaköri leírásokban 

A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell az adott munkaterületre vonatkozó, az informatikai 

biztonsággal kapcsolatos követelményeket is a felelősség egyértelmű megjelölésével. 

 

 A rendszerek funkcionalitásait úgy kell meghatározni, hogy azok teljes 

terjedelmükbenhozzárendelhetők legyenek a munkakörökhöz, és ezáltal el lehessen azokat 

határolniegymástól, hogy minden munkavállaló csak a szigorúan rá vonatkozó feladatot hajtsa 

végre. 

 Az informatikai biztonság szempontjából elengedhetetlen ahumánerőforrás-gazdálkodási és 

biztonsági szakterületek folyamatos együttműködése a be- éskiléptetési folyamatokkal 

kapcsolatban.A be- és kilépéskor a hozzáférési jogosultságokat is meg kell határozni, és azokat 

akellőidőben érvényesíteni kell. 

 

A foglalkoztatás alapvető biztonsági feltételei az általános és a munkakörre vonatkozó általános és 

speciális biztonsági előírások megismerése, elfogadása az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával. Az 



 

alkalmazás kikötései és feltételei tükrözzék a szervezet biztonsági politikáját, azonfelül tisztázzák és 

tartalmazzák a következőket: 

 

 A szerződéses kötelezettség részeként az alkalmazottak, a szerződőfelekegyezzenek meg és írják 

alá az alkalmazási szerződésük kikötéseit és feltételeit,amelyek meghatározzák az őfelelősségüket 

és a szervezet felelősségét azinformatikai biztonságra vonatkozóan. 

 Ahol lehetséges (vezetőbeosztású, vagy más kiemelt munkakörök), ezek afelelősségek 

meghatározott időtartamra terjedjenek ki az alkalmazás megszűnéseután is. Ebbe bele kell 

foglalni azokat az intézkedéseket, kötelezettségeket, amelyekakkor lépnek életbe, ha a munkatárs 

nem tartja be az előírt biztonságikövetelményeket. 

 Legyenek még az alkalmazás feltételei közé sorolva a munkatársak jogai éskötelességei, például a 

szerzői jogokra vagy a személyes adatok védelmérevonatkozóan. 

 Bele kell foglalni a munkatársra vonatkozó adatok biztonságiosztályba sorolásának és kezelésének 

felelősségét. Az alkalmazási feltételekbenszerepeljen, hogy ezek a felelősségek fennállnak a 

szervezet telephelyein kívül is, amunkatárs rendes napi munkaidején túl is, például az otthoni 

munkavégzés alatt is. 

 Az alkalmazott, a szerződőfél felelősségét a más vállalatoktól vagy külsőfelektőlkapott információ 

kezeléséért; 

 Az Intézményfelelősségét a személyes adatok kezeléséért, beleértve a szervezetnélvaló alkalmazás 

során vagy annak következtében keletkezett személyes adatokat. 

 Azokat az intézkedéseket, melyeket a szervezet akkor alkalmaz, ha az alkalmazottvagy a 

szerződőfél nem veszi tekintetbe a szervezet biztonsági követelményeit.  

13.2. Az alkalmazás alatt 

Az alkalmazás alatt folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a felhasználók tudatában legyenek az 

informatikai biztonság fenyegetéseinek, és motiválva legyenek a szervezet információvédelmi 

szabályzatainak és intézkedéseinek a betartására. A felhasználók legyenek kioktatva a biztonsági 

eljárásokról és az adatfeldolgozó eszközök helyes használatáról a lehetséges biztonsági kockázatok 

minimalizálása érdekében. 

13.3. A vezetők felelőssége 

A vezetőség felelőssége, hogy megkövetelje az alkalmazottaktól, szerződő felektől és a használó 

harmadik féltől, hogy a biztonsági intézkedéseket a meghatározott szervezeti szabályzatokkal és 

eljárásokkal összhangban alkalmazzák. A vezetőknek biztosítaniuk kell, hogy a munkatársak 

 

 Ismerjék a biztonsági felelősségüket, a biztonsági eljárások alkalmazását és azadatfeldolgozó 

lehetőségek korrekt használatát, mielőtt az érzékeny információkhozvagy információs 

rendszerekhez hozzáférnek, hogy ezzel is a minimálisra csökkentséka lehetséges biztonsági 

kockázatokat. 

 Vegyenek részt biztonsági oktatásokban.  

 Legyenek ösztönözve, hogy a szervezet biztonsági szabályzatait teljesítsék. 

 Alkalmazkodjanak a foglalkoztatás feltételeihez, tartsák be a ide vonatkozóbiztonsági 

szabályzatokat, a biztonságot érintőkérdésekben megfelelő, naprakészjártasságuk legyen. 

 

A felhasználói oktatás a biztonsági elképzeléseket is figyelembe vevő Képzési Terven kell hogy 

alapuljon. Az intézményvezetőnek – az informatikai biztonságpolitika elveinek,valamint a saját 

hatáskörben meghatározott képzési elveknek megfelelően – a humánerőforrás-gazdálkodással, ki kell 

dolgoznia a Képzési Tervet. 



 

13.3.1. Az informatikai biztonsági oktatás és képzés 

A szervezet valamennyi munkatársát, és ahol szükséges, a harmadik fél felhasználóit is, 

megfelelőképzésben kell részesíteni a szervezet biztonsági szabályairól és eljárásairól. Ezeket az 

ismereteket rendszeresen naprakész ismeretek közlésével fel kell újítani. A képzés foglalja magába: 

 

 a biztonsági követelményeket; 

 a jogi felelősséget; 

 Az Intézményóvintézkedéseit; 

 az informatikai eszközök helyes használatát, például a bejelentkezési eljárást, aszoftverek 

használatát.  

 

A képzést azelőtt kell lefolytatni, még mielőtt a felhasználók megkapnák a hozzáférési jogot 

(jogosultság) az informatikai rendszerekhez, vagy az adatokhoz. 

 

Az oktatási és képzési dokumentáció és a módszertani kézikönyv megfelelő fejezetei részletesen kell, 

hogy tartalmazzák a biztonsági oktatásra vonatkozó információkat. Az általános biztonságtudatosítási 

képzés mellett, melynek mindenkire vonatkoznia kell a szervezetben, különleges biztonsági képzés is 

szükséges az informatikai biztonsággal foglalkozó személyzet számára. A biztonsági képzés 

mélységének az informatikának a szervezeten belüli általános fontosságához kell igazodnia, és az adott 

szerep biztonsági követelményeinek megfelelően kell változnia.  

A biztonsági képzés tematikáját a résztvevők szerepe és funkciója szerint kell kialakítani.  

 mi a biztonság: 

 a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás megsértésének megakadályozása; 

 biztonsági esemény esetén a szervezet vagy a személy számára várható negatívhatások; 

 az információk érzékenységi kategorizálásának sémája. 

 az általános biztonsági folyamat: 

 a teljes folyamat leírása; 

 a kockázatfelmérés összetevői. 

 szerepek és felelősségek, 

 

13.3.2. Fegyelmi eljárás 

Azokkal az alkalmazottakkal szemben, akik a szervezet biztonsági szabályzatait és eljárásait 

megsértették hivatalos fegyelmi eljárást kell kezdeményezni és lefolytatni. A biztonsággal összefüggő 

munkavállalói kötelességek megszegésének gyanúja esetén a felelősségi vizsgálat megindítása a 

munkáltatói jogkört betöltő vezető felelőssége, és egyben kötelessége. Az eljárás minden esetben 

legyen korrekt és méltányos. 

Az eljárás vegyen figyelembe olyan tényezőket, mint az biztonsági esemény fajtája,súlyossága, az 

elkövetés ismétlődése, hogy az elkövető megkapta-e a szükséges oktatásokat,illetve hogy mik a 

vonatkozó jogszabályok, szerződések és más tényezők. Az eljárás az elkövetés súlyos eseteiben tegye 

lehetővé a hozzáférési jogok azonnali megszüntetését és az azonnali elvezetést a helyszínről, ha 

szükséges. 

13.4. Az alkalmazás megszűnésekor vagy változásakor 

A munkaviszony megszüntetése illetve munkaviszony szervezeten belüli megváltozása nagyjából 

azonos biztonsági kategória, mivel mindkettő az éppen használt adatfeldolgozó eszközök és 

jogosultságok leadásával jár. A munkatársak feladatainak elhatárolása alapvető biztonsági 



 

követelmény, éppen ezért a felhasználói jogosultságok megvonása az adott szervezeti területen teljes 

mértékben indokolt. Az Intézményen belül másik szervezeti egységhez áthelyezett munkatársat ilyen 

szempontok alapján gyakorlatilag azonosan kell kezelni a kilépőmunkatárssal. 

13.4.1. A munkaviszony megszüntetésnek biztonsági kérdései 

A munkaviszony megszüntetésekor a szervezet szempontjából biztonsági alapkövetelmény, hogy az 

alkalmazottak, a szerződő felek és a használó harmadik fél rendezett módon hagyják el a szervezetet 

vagy változtassanak alkalmazást. A felelősségeket úgy alakítsák ki, hogy biztosítsák, hogy az 

alkalmazottak, a szerződő felek vagy a használó harmadik fél távozását a szervezetből úgy intézzék, 

hogy az összes berendezés visszaküldése és minden hozzáférési jog visszavonása időben befejeződjék. 

 

A munkaviszony megszűnése utáni felelősségek közlése tartalmazza a folyamatos biztonsági 

követelményeket és jogi felelősségeket, és ahol szükséges a titoktartási 

nyilatkozatban,megállapodásban szereplőfelelősségeket, amelyek még vonatkoznak a távozó 

munkatársra egy meghatározott időszakon át a munkaviszony megszűnése után is. Az alkalmazás 

befejezése után még érvényes felelősségek és kötelezettségek szerepeljenek az alkalmazott, a szerződő 

fél vagy a harmadik fél szerződéseiben. 

13.4.2. Az eszközök visszadása 

Alapvető biztonsági cél, hogy minden alkalmazott vagy szerződő fél alkalmazása,szerződése vagy 

megállapodása lejárta után a szervezet minden vagyontárgyát szolgáltassa vissza, beleértve a 

szoftvereket, társasági dokumentumokat, az informatikai eszközöket, illetve különféle elektronikus 

adathordozón tárolt információkat. 

 

Azokban az esetekben, amikor egy alkalmazott, szerződő fél megveszi a szervezet egy adatfeldolgozásra 

alkalmas eszközét vagy a saját személyi számítógépét használja, aki léptetési folyamat során az 

eszközről minden szervezetet érintőadatot biztonságosan törölni kell. Az átadási folyamat 

természetesen érinti azokat az ismereteket, adatokat is, melyek a folyamatos működéshez 

elengedhetetlenek, ezeket szintén dokumentáltan kell átadnia a szervezetnek. 

13.4.3. A hozzáférési jogok visszavonása 

A vezetőség által kezdeményezett munkaviszony megszűntetések esetében, elégedetlenalkalmazottak, 

szerződő felek tudatosan kárt tehetnek az adatfeldolgozó rendszerben. A felmondás alatt álló sértődött 

személyek számára a biztonsági előírások már nem sokat jelentenek, sőt az esetek többségében 

információkat gyűjtenek új munkahelyükön valókésőbbi felhasználásra. Távozó munkatársak esetén 

biztonsági alapkövetelmény, hogy minden az informatikai rendszert érintő hozzáférési jog 

visszavonása a távozáskor befejeződjék. 

 

Fontos, hogy az informatikai jogosultságokon kívül visszavonásra kerülő vagy átalakítandó hozzáférési 

jogok közé tartoznak a fizikai vagy logikai hozzáférések, azonosító, beléptető kártyák, előfizetések. 

Amennyiben a kilépőmunkatársnak vagy szerződő félnek ismertjelszavai vannak aktív számlákhoz, 

ezeket cserélni kell az alkalmazás, a szerződés vagy megállapodás befejezésekor vagy változtatásakor. 

 

Biztonsági szempontból szükséges, hogy a felelős vezetők informálják az alkalmazottakat,az ügyfeleket, 

a szerződő feleket vagy a harmadik felet a személyzeti változásokról, és kezdeményezzék a távozó 

munkatárs esetleges ügyfeleket, szerződő feleket érintőjogosultságainak (pl. belépési engedélyek, távoli 

hozzáférések) teljes körű visszavonását Az adatfeldolgozó eszközök hozzáférési jogait minősített 

esetben akár még a felmondási idő alatt is ajánlatos csökkenteni vagy megszüntetni. 

 



 

Az ilyen intézkedést csak különféle kockázati tényezők elemzése után lehet meghozni, amelyek a 

következőek: 

 

 Ki kezdeményezte a munkaviszony megszüntetését, és a mi megszűnés indoka. 

 Milyen mértékűaz alkalmazott, vagy a szerződőfél  felelőssége. 

 Mennyi a pillanatnyilag számára hozzáférhetővagyontárgyak értéke.  

14. AZ INFORMATIKI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE, KARBANTATÁSA 

ÉSSELEJTEZÉSE 

14.1. Az informatikai rendszerek biztonsági követelményei 

Az informatikai rendszerek integrált biztonságának kialakítása a biztonságpolitika által meghatározott 

szempontok szerint kell, hogy történjen. Ezek közé tartoznak az infrastruktúra, az üzleti alkalmazások 

és a felhasználó által kifejlesztett alkalmazások. A biztonság alapvető feltételeinek egyike az 

alkalmazást vagy szolgáltatást támogató üzleti folyamat megtervezése és megvalósítása. Az 

informatikai rendszerek kifejlesztése előtt szükség van a biztonsági követelmények meghatározására és 

egyeztetésére. 

 

Egy projekt követelményeinek megfogalmazása során meg kell határozni az összes biztonsági 

követelményt. Ezeket a követelményeket és szükséges megoldásokat egy informatikai rendszer 

fejlesztésének részeként kell megindokolni, egyeztetni és dokumentálni. 

14.1.1. A biztonsági  követelmények elemzése és meghatározása 

Az informatikai beruházások előkészítési, tervezési fázisában figyelemmel kell kísérni a következő 

biztonsági szempontok érvényesítését: 

 

 az informatikai rendszer által kezelendő adatoknak az információvédelem és a megbízható 

mőködés szempontjából történő elemzése és a védelmi célkitőzések meghatározása; 

 az informatikai rendszer várható informatikai biztonsági osztályba sorolása az információvédelem 

és a megbízható működés területén; 

 a jogszabályokból és a belső szabályozásból eredő kötelezettségek bemutatása; 

 a fizikai és a logikai védelem rendszerszintűbemutatása; 

 a megvalósításhoz szükséges feltételrendszer meghatározása; 

 a biztonsági rendszer teljes költségének becslése, ennek összehasonlítása a 

lehetségeskockázatokkal, károkkal; 

 az informatikai biztonsági fejezetnek a tervezési dokumentumokba történőbeállításáért a 

projektvezető, annak kijelöléséig, vagy hiánya esetén az előterjesztő afelelős. 

 A szervezet minden informatikai projekt előterjesztésnek tartalmaznia kell alétrehozandó 

(fejlesztendő, átalakítandó) informatikai rendszer fizikai, logikai ésadminisztratív védelmi 

rendszerének – a projekt keretében történő – tervezési ésmegvalósítási lépéseit, költségeit, 

felelőseit. 

 Az informatikai projekt jóváhagyott költségvetésében szerepelnie kell a biztonságirendszer 

tervezési és megvalósítási költségeinek. 

 Az informatikai rendszerek részére szállított termékek esetében alapkövetelmény, hogykiértékelt, 

tanúsított legyen, vagy tanúsítási eljárás alatt álljon egy elismert nemzetitanúsító szervezetnél. 

 Az alkalmazott operációsrendszer meg kell feleljen minimum az ISO/IEC 15408(Common 

Criteria) EAL3-as szintjének vagy a MIBÉTS vele megegyező biztonságiszintnek. 

 Az előző pontokban megfogalmazott feltételek hiánya az informatikai projektekesetében 

jelentősen megnöveli az információbiztonsági kockázatokat, valamint a későbbikiadásokat. 



 

Tapasztalati tény, hogy a tervezési szakaszban bevezetett intézkedések lényegesenolcsóbban 

foganatosíthatóak, mint azok, amelyeket a bevezetés alatt vagy után valósítanakmeg. Amennyiben 

a szükséges, pl. a költségek vagy a projekt nagysága miatt, a vezetőségmegkövetelheti, hogy 

független kiértékelt és tanúsított termékek használatát. 

14.2. Biztonság az alkalmazási rendszerekben 

A felhasználói rendszerek integrált biztonsága kiterjed a rendszerekben tárolt felhasználói adatok 

illetéktelen hozzáférésének, módosításának, törlésének, nem megfelelő felhasználásának, stb. 

megelőzésére. A rendszertervek összeállítása során mérlegelni kell a rendszerbe beépítendő 

automatikus ellenőrző eszközök, valamint a biztonságot támogató manuális ellenőrző eszközök 

szükségességét. 

 

A felhasználói rendszerek biztonságát a következő intézkedések szavatolják: 

 

 A felhasználói rendszerekben – többek között a felhasználó által kifejlesztettalkalmazásokban – 

meg kell tervezni a megfelelő ellenőrző eszközöket éseseménynaplókat, valamint a tevékenységek 

naplózását. Ezeknek tartalmazniuk kell abemenő adatok, a belső adatfeldolgozás és a kimenő 

adatok hitelesítését. 

 Az érzékeny, értékes vagy kritikus adatok feldolgozását végző vagy ilyen adatokatbefolyásoló 

rendszereknél további ellenőrző eszközökre lehet szükség. Ezeket azellenőrző eszközöket a 

biztonsági követelmények és a kockázatelemzés alapján kellkiválasztani. 

 Az előző két pontban meghatározott biztonsági intézkedéseket pontosan, minden 

részletrekiterjedően dokumentálni kell. 

 

14.2.1. A bemeneti adatok hitelesítése 

 Az adatfeldolgozó rendszerekben bevitt adatokat hitelesíteni, ellenőrizni kell.A bemenő adatok 

ellenőrzésének eszközei: 

 Az ismételt adatbevitel és az ebből származó adatkarbantartási anomáliák elkerülésére 

írteljárások. 

 Időszakos adatmező és -állomány vizsgálat, valamint a felvitt adatok hitelességének 

ésintegritásának ellenőrzése és igazolása. 

 Az adatbevitel alapját képező nyomtatott input dokumentumok ellenőrzése, illetve ezekengedély 

nélküli módosításának megakadályozása, valamint az engedélyezéskikényszerítésére írt eljárások. 

 Adathitelesítési hibák kiküszöbölését elősegítő eljárások. 

 Adatbevitel során, a mezőtípus kompatibilitást biztosító, illetve adattartalom helyességétellenőrző 

és kikényszerítő eljárások és függvények. 

 Az alkalmazáshoz történő hozzáférés naplózása. 

 A feldolgozásban résztvevő munkatársak feladatkörének és felelősségének rögzítése amunkaköri 

leírásokban. 

14.2.2. Az adatfeldolgozás ellenőrzése 

A felvitt adatok pontosságát, hiánytalanságát, és integritását a feldolgozás ideje alatt a következő 

intézkedésekkel kell szavatolni: 

 

 Az adatfeldolgozás rendszerébe ellenőrzési, hitelesítési pontokat kell beépíteni, különöstekintettel 

az adatmódosító-,törlő funkciók helyére. 

 Adatfeldolgozási hibák esetén hibadetektáló, és a további rendszerfutást leállító 

eljárásokbeépítése a rendszerbe. 



 

 Korrekciós programok alkalmazása a feldolgozás során felmerülő hibák korrigálására. 

 A folyamatba épített ellenőrzés ellátásáért az Informatikai Vezető a felelős. 

14.2.2.1.  Veszélyeztetett területek 

A helyesen rögzített adatok is elromolhatnak akár a feldolgozás hibáitól, akár szándékos 

tevékenységektől. A rendszerekbe az ilyen meghibásodások felismerése érdekében érvényesítő 

ellenőrzéseket kell (validation check) beépíteni. Az alkalmazások tervezésével gondoskodni kell arról, 

hogy a korlátozások megvalósítása valóban minimalizálja a sértetlenség elvesztésére vezető 

feldolgozási hibák kockázatát. Biztonsági szempontok alapján megfelelően meg kell tervezni: 

 

 az adatváltoztatást megvalósító hozzáadó és leválasztó funkciók helyét és használatát avégrehajtó 

programokban; 

 azokat az eljárásokat, amelyek megakadályozzák, hogy a programok rossz sorrendben,vagy 

korábbi feldolgozásban előállt meghibásodás után lefussanak; 

 a helyes programok használatát a meghibásodás utáni visszatérésre annak érdekében, hogyaz 

adatokat helyesen/pontosan dolgozzuk fel. 

14.3. Használatból történő kivonás 

Szoftver használatból történő kivonására akkor kerül sor, ha az adott feladat végrehajtása 

szükségtelenné válik, vagy a végrehajtásra új eljárás került kifejlesztésre, vagy új program került 

beszerzésre. 

A selejtezendő szoftver által kezelt adatokat át kell alakítani az új eljárás szerinti formátumra, de 

meghatározott ideig, általában egy hónapig a két eljárást párhuzamosan kell használni, hogy a 

folyamatos működés ne szenvedjen fennakadást. Ezt az időszakot követően a szoftvert selejtezni kell, 

ami azt jelenti, hogy az adott szoftvert a gépekből törölni kell, és az adathordozókat -ha már biztosan 

nem kellenek- meg kell semmisíteni, egyéb esetben az élesben használt szoftverektől elkülönítve kell 

tárolni azokat. 

15. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS 

Az informatikai biztonsági ellenőrzések alapvető célja, hogy a kockázatok csökkentése és a rendkívüli 

események elkerülése érdekében objektív információkat szolgáltasson a felelős vezetők számára az 

informatikai biztonság helyzetéről.  

Az informatikai biztonsági ellenőrzés célja, hogy rendszeresen vizsgálja: 

 az informatikai rendszerek biztonsági megfelelését a szervezet által elfogadott biztonsági 

követelményeknek; 

 a szervezeti és rendszerszintű biztonsági szabályozásokban foglaltak érvényesülését; 

 az alkalmazott módszerek a jogszabályi előírásoknak való megfelelését; 

 az informatikai rendszerek és az általuk nyújtott szolgáltatások biztonságát; 

 a biztonsági alapelveket sértő események bekövetkezési valószínűségét, illetve bekövetkezését és 

kivizsgálását. 

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok képezik azon védelmi intézkedések alapját, melyek 

biztosítják, hogy minimális legyen a védelmi képességek kívánt és valós szintje közötti távolság. A 

megállapításokat mindig írásos jelentésbe kell foglalni, a védelmi intézkedések megsértésével 

kapcsolatban adott esetben szankciókat is kell alkalmazni. Az ellenőrzések során tapasztalt 

hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell kidolgozni. 



 

16. HASZNÁLT FOGALMAK 

Adat: tények, utasítások, elképzelések formalizált ábrázolása, számítógépes vagy emberi eszközökkel 

történő továbbítás, feldolgozás vagy tárolás céljából. (BS7799 alapján) 

Adatbiztonság: olyan állapot, amikor az informatikai rendszereken kezelt adatok biztonsága 

megfelelő, ezen adatok védettek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy 

törlés, ill. sérülés, vagy megsemmisülés ellen.  

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

Adathordozó: a mágneses, az optikai és egyéb típusú, adatok tárolására alkalmas eszköz. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, 

feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. 

Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásának megakadályozása is. 

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

aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. 

Adattovábbítás: az adatot meghatározott fél számára hozzáférhetővé teszik. 

Azonosítás: az a folyamat, melynek során a felhasználó a rendszerben szereplő identitását nyilvánítja 

ki a felhasználói azonosító segítségével. 

Bizalmasság: az adat azon tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy csak és kizárólag az arra 

jogosultak számára ismerhető meg. 

Biztonsági esemény: az informatikai rendszerben beállt kedvezőtlen változás, vagy annak 

lehetősége, amelynek hatására az informatikai rendszer által hordozott adat bizalmassága, 

sértetlensége, vagy rendelkezésre állása megsérült vagy megsérülhet. 

Fizikai környezet: a Intézményi rendszerek működési alapját adó elemek összessége (helyiségek, 

zárak, őrzés, áramellátás, tűz, víz, villám stb.). 

Hitelesítés: A hitelesítés folyamat, amely arra szolgál, hogy egy egyed (felhasználó, program, 

számítógép) bizonyítsa az önmagáról állítottak valódiságát. 

Hordozható informatikai eszköz: olyan informatikai eszköz, amely egyik helyről könnyen elvihető 

másik helyre, ott azonnal üzembe helyezhető, illetve mobil (azaz mozgás közben is használható). 

Például: notebook, laptop, PDA, zseb- és kézi számítógépek, egyes mobiltelefonok. 

Jogosultság, hozzáférési jogosultság: az informatikai rendszer védelmi mechanizmusainak azon 

eleme, amely meghatározza, hogy a kezelésre jogosult egyed (személy, program, folyamat stb.) milyen 

erőforrást (adatot, adathordozót, szolgáltatást, eszközt) milyen módon kezelhet (olvashat, írhat, 

módosíthat, törölhet, használhat stb. illetve ezek kombinációja). 

IDS: Behatolás Érzékelő Rendszer 

IPS: Behatolás Megelőző Rendszer 

Informatikai eszköz: minden olyan eszköz és ennek funkcionális tartozéka, amely adatok 

összegyűjtésére, feldolgozására (rendezésére, csoportosítására, kiszámítására), előállítására, tárolására 

és megjelenítésére, illetve az e tevékenységekkel kapcsolatos adat-átalakításra és adattovábbításra 

alkalmas. (Számítógépek, CD írók, CD olvasók, stb.). 



 

Információvédelem: Az azonosítás, hitelesítés, jogosultság kiosztás, ellenőrzés; valamint a 

hitelesség és sértetlenség garantálása és a bizonyítékok rendszerének és folyamatának kialakítása terén 

az informatikai rendszerben tárolt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre 

állásának védelme. 

Informatikai rendszer: a hardverek és szoftverek olyan kombinációjából álló rendszer, amely az 

adat-, illetve információ-feldolgozás különböző feladatainak teljesítésére szolgál. Az informatika 

folyamatokat megvalósító rendszerek alrendszerekből állhatnak, melyek szolgáltatásokat nyújtanak a 

felhasználók számára. A szolgáltatások a kezelt, tárolt, továbbított adatokon és a köztük fennálló 

összefüggéseken alapulnak.  

Informatikai biztonság: Az informatikai biztonság a védelmi rendszer olyan, a szervezet számára 

kielégítő mértékű állapota, amikor az informatikai erőforrások bizalmassága, sértetlensége, és 

rendelkezésre állása sérülésének veszélye minimális. 

Informatika biztonsági káresemény: rosszindulatú technikai veszélyek, a számítógépes vírusok 

vagy más kártékony kódok, külső vagy belső támadók tevékenysége által okozott események és azok 

következményei. 

Informatikai erőforrások: Az informatikai erőforrások az alábbiak szerint definiálhatók:  

 Adatok: A legszélesebb értelemben vett (külső és belső) strukturált és nem strukturált, 

grafikus, hang, videó és egyéb információk. 

 Alkalmazási rendszerek: A manuális és programozott eljárások összessége.  

 Technológia: A hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, a hálózatok, 

a multimédia eszközök, egyebek.  

 Technikai környezet: Mindazok az erőforrások, fizikai környezet, amelyek lehetővé teszik és 

segítik az információs rendszerek működését.  

 Emberek: Az információs rendszerek és szolgáltatások tervezéséhez, szervezéséhez, 

beszerzéséhez, üzemeltetéséhez és felügyeletéhez szükséges munkaerő és annak képzettsége, 

ismeretei és képességei tartoznak ide.  

 

Katasztrófakezelés, tervezés: lehetővé teszi, hogy egy esetleges katasztrófa bekövetkezte után az 

informatikai szolgáltatások ellenőrzött módon, egy előre megállapított szinten helyreállíthatók 

legyenek, oly módon, hogy előre meghatározzák a helyreállítás során érvényes személyi felelősségeket, 

illetve a követendő tevékenységeket. 

Közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat 

fogalma alá nem eső adat 

Különleges adat: 

 a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, vagy 

pártállásra, a vallásos, vagy más meggyőződésre, 

 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Rendszerhardver és rendszerszoftver: a Intézményi rendszerek hardverelemei, a számítógépek, 

munkaállomások, kivehető és hordozható eszközök, hitelesítési eszközök fizikai formájukban, illetve 

szoftverelemei, operációs rendszerek, beállítások, szolgáltatások, alkalmazói programok formájában. 



 

RIBSz (Rendszer szintű informatikai biztonsági szabályzat): konkrét informatikai rendszerre (például 

elektronikus levelezés), olyan rendszerek együttesére, melynek biztonsági helyzete, vagy követelményei 

azonosak, vagy hasonlóak (pl. Intézményi intranet), illetve valamely funkcionális informatikai 

tevékenységre (például az informatikai rendszerek üzemeltetése) vonatkozó, az IBSz elveit az adott 

rendszerre leképező, technologizáló informatika biztonsági intézkedések összessége.  

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 

megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 

Tudás alapú hitelesítés: olyan hitelesítési eljárás, mód, mely során a felhasználó az általa mások 

előtt titokban tartott ismeret alapján hitelesíti a rendszerben magát (például jelszó, PIN kód). 

Üzembiztonság: az adatokat tároló, feldolgozó, kezelő, szolgáltató hardver és szoftverkörnyezet, 

infrastruktúra megbízható, stabil működésének megvalósítása és ennek az állapotnak a megőrzése. 

Vírus: olyan programtörzs, amely illegálisan készült egy felhasználói program részeként. A 

felhasználói program alkalmazása során átterjedhet, „megfertőzhet” más, az informatikai rendszerben 

lévő rendszer-, illetve felhasználói programot, sokszorozva önmagát, károkat és teljes 

működésképtelenséget okozhat. 

17. AZ IBSZ –HEZ FELHASZNÁLT SZTENDERDEK, HAZAI AJÁNLÁSOK 

 

 Magyar szabvány MSZ ISO/IEC 27001 Informatikai Biztonságtechnika, Az információbiztonság 

irányítási rendszerei, Követelmények; 

 

 Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára (Készült az 

Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából); 

 

 Miniszterelnöki Művészetek Háza VeszprémInformatikai Koordinációs Iroda Informatikai 

Tárcaközi Bizottság ajánlásai Informatikai rendszerek biztonsági követelményei 12. sz. ajánlás 1.0 

verzió; 

 

 KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai 

Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-

2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási Követelmények (IBIK) 1.0 verzió. 

 

18. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

Jelen szabályzat 2017.03.09.-án lép hatályba. 

 

Veszprém, 2017.03.09 

    

 

                   Hegyeshalmi László 

         igazgató  



 

BELÉPŐ DOLGOZÓK NYILATKOZATA 

 

 

Név  

Szig.szám  

Szervezeti egység  

Beosztás  

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a Művészetek Háza Veszprém Informatikai Biztonsági Szabályzatában 

foglaltakat áttanulmányoztam és megértettem. Tudomásul veszem, hogy az általam átvett informatikai 

eszközök rendeltetésének nem megfelelő használatáért, az Informatika Biztonsági Szabályzatban 

foglaltak megsértése esetén, az általam okozott kárért - beleértve az illegális szoftverhasználatból 

eredőt is - teljes anyagi és büntetőjogi felelősség terhel. 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok az általam használt informatikai eszköz időnkénti 

átvizsgálásához, internet használatom és a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által biztosított 

postafiókom ellenőrzéséhez a hatályos adatkezelési és adatvédelmi általános szabályok előírásainak 

betartása mellett. 

 

 

Veszprém, 20….. …. hó … nap 

 

 

aláírás 

  



 

 

KILÉPŐ DOLGOZÓK NYILATKOZATA 

 

 

Név  

Szig.szám  

Szervezeti egység  

Beosztás  

 

 

Az általam használt számítógép helyi adathordozóján található adatállományok hálózati személyes 

mappába történő mentéséről gondoskodtam, az eszköz helyi meghajtóján sem személyes sem hivatalos 

adat nem maradt. A hálózati személyes mappában felesleges selejtezendő adat nem maradt. 

Gondoskodtam, a Művészetek Háza Veszprém által biztosított postafiókomban található levelek 

archiválásáról, és a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos levelek továbbításáról. Az elektronikus 

postafiókomban a megfelelő válaszüzenet beállítását elvégeztem. 

 

Veszprém, 20…. …. hó … nap 

 

 

aláírás 

 



 

 

FELHASZNÁLÓI HOZZÁFÉRÉS, JOGOSULTSÁG IGÉNYLŐ 
ÉS VÁLTOZÁS JELENTŐ ADATLAP 

 

KEDVEZMÉNYEZETT  

Név  

Szig.szám  

Szervezeti egység  

Beosztás  

KÉRELMEZŐ                                                                      ENGEDÉLYEZŐ 

Név  Név  

Szervezeti 

egység 

 Szervezeti 

egység 

 

Beosztás  Beosztás  

Dátum  Dátum  

Aláírás  Aláírás  

 

Igény 

jellege 

Igény 

indoka 

Igény 

megnevezése Igény részletezése 
Dátum 

-tól 

Dátum 

-ig 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 



 

 

Igény jellege: I = igénylés, T = törlés, M = módosulás 
Igény indoka: F = felvétel, K = kilépés, F = feladatváltozás, E = egyéb 
Igény megnevezése = Hálózati belépés, levelezés, internet, intranet, hálózati mappa elérés, 
alkalmazás telepítés, frissítés, alkalmazáshoz való hozzáférés, adathordozó egység csatlakoztatása stb. 
Igény részletezése:Az érintett szoftver neve és a jogosultság leírása (pl. írás, olvasás) 
Dátum tól-ig: Az igény végrehajtásának kezdő és záró dátuma 

 

JOGOSULTSÁG NYILVÁNTARTÁS 

(Szoftver, hálózati jogosultságok, mappákhoz való hozzáférés, eszköz hozzáférés, egyéb) 

 

Szervezeti egység  

Tárolási hely  

Nyilvántartás 

megnevezése 

 

 
 

Sorszám Dátum Felhasználó 

neve 
A jogosultság mire vonatkozik 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

    

    

    

    

    

 

 

   

        

    

    

 



 

ESEMÉNY NAPLÓ 

 

Szervezeti egység  

Elhelyezési hely  

Eszköz megnevezése  

 
 

ESEMÉNYEK 

Sorszám Dátum Megnevezése, leírása Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ADATHORDOZÓ NYILVÁNTARTÁS 

 

Szervezeti egység  



 

Tárolási hely  

Adathordozó típusa  

Mérete  

 
 

Sorszá

m 

Adathordo

zó 

azonosítója 

 
Dátu

m 
Használat célja Átadó Átvevő 

Selejtez

és 

dátuma 

  Kiadás      

Visszaad

ás 

   

  Kiadás      

Visszaad

ás 

   

  Kiadás      

Visszaad

ás 

   

  Kiadás      

Visszaad

ás 

   

  Kiadás      

Visszaad

ás 

   

  Kiadás      
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SZOFTVER NYILVÁNTARTÁS 

 

Szervezeti egység  

Tárolási hely  

 



 

Sorszám Dátum Szoftver megnevezése 

Nyilvántartásba 

vevő neve, 

mentést végző 

neve 

Selejt 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

    

     

 

 

    



 

 

 

MENTÉSI ÉS ARCHÍVÁLÁSI NYILVÁNTARTÁS 

EGYEDI MENTÉSEKHEZ 

(Mindegyik egyedi mentésről bejegyzést kell készíteni!) 

 

Szervezeti egység  

Tárolási hely  

 
 

Sorszám Dátum Mentés megnevezése, célja 
Mentést 

végző neve 
Selejt 
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Sorszám: 20 

MENTÉSI ÉS ARHIVÁLÁSI ADATLAP 
EGYEDI MENTÉSEK 

(Mindegyik egyedi mentésről ki kell tölteni és csatolni kell a mentési nyilvántartáshoz!) 

 

MENTÉS/ARCHIVÁLÁS 

Szervezeti egység: Dátum: 

A mentés célja, tartalma: A mentés helye: 

A mentést végző neve: A mentést jóváhagyó, elrendelő, 

megbízó neve és szervezeti egysége: 

 

A mentés készült………………példányban……………….adathordozóra. 

Adathordozók azonosítói: 

 

 

 

A mentett adat az eredeti helyről törölve lett/nem lett törölve. 

A mentés tárolási helye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVASHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK 



 

Dátuma Ellenőrző neve Aláírása 

   

   

   

   

   

MEGSEMMISÍTÉS, SELEJTEZÉS 

Tervezett dátum: Megvalósulási dátum: 

 

Jelenlévők neve Szervezeti egység Aláírása 

   

   

 


