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1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 Az IBSZ célja 

Az Informatikai biztonsági szabályzat (továbbiakban IBSZ) célja a Mátrai Gyógyintézet 

(továbbiakban MÁGY) informatikai rendszere biztonságos működésének szabályozása. 

Meghatározza az informatikai eszközök használatának, a szoftverek felhasználásának 

biztonsági szabályait. Továbbá az informatikai rendszerre irányuló veszélyek, fenyegető 

tényezők elviselhető mértékűre való csökkentését elősegítő szabályozásokat a 

rendelkezésre álló eszközökkel. 

1.2 Az IBSZ hatálya 

1.2.1 Időbeni hatálya 

Az IBSZ a Mátrai Gyógyintézet főigazgatója által történő aláírás napján lép hatályba, és 

annak visszavonásáig érvényben marad. 

1.2.2 Személyi hatálya 

 kiterjed az Intézet valamennyi fő- és másodállású, mellék- és részfoglalkozású 

alkalmazottjára, az informatikai feldolgozásokban résztvevő dolgozójára, 

 kiterjed mindazon személyekre és szervezetek munkavállalóira, akik megbízásos 

vagy szerződéses kapcsolatban állva az Intézettel, annak informatikai eszközeit 

használják, vagy az azokból nyert adatokhoz hozzájuthatnak, 

 kiterjed azon felhasználókra, akik az Intézet informatikai rendszeréhez kívülről, 

az Interneten keresztül kapcsolódnak. 

1.2.3 Tárgyi hatálya 

 kiterjed minden, az Intézet tulajdonában lévő, valamint bérelt informatikai 

eszközre, függetlenül annak elhelyezési helyétől, 

 kiterjed az Intézet által használt informatikai eszközökben tárolt, kezelt és ezen 

informatikai eszközökkel készített minden adatra, dokumentumra, 

 kiterjed a rendszer- és felhasználói programokra, 

 kiterjed az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra és dokumentációkra, 

 kiterjed az adathordozók tárolására, felhasználására. 
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1.3 Kapcsolódó dokumentumok 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Munkahelyek Ügyrendjei 

 Adatkezelési Szabályzat 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

 Iratkezelési Szabályzat 

 Egészségügyi válsághelyzeti terv 

1.4 Alapfogalmak, definíciók 

Adatbiztonság 

Adatbiztonságnak nevezzük az adatok jogosulatlan megismerése, megszerzése, 

módosítása és megsemmisítése elleni logikai (szervezési) és fizikai (műszaki) védelmi 

megoldások, valamint szervezési intézkedések, eljárások egységes rendszerét 

Bejelentkezés 

Belépés egy jelszóval védett informatikai rendszerbe. 

Felhasználó  

Felhasználó az a személy, aki az Intézet valamely informatikai szolgáltatását igénybe 

veszi. Belső felhasználó az Intézettel alkalmazotti, vagy megbízotti munkaviszonyban 

álló személy. Külső felhasználó az aki az előzőeken kívül az Intézet informatikai 

eszközeit igénybe veszi.  

Felhasználói azonosító 

Karaktersorozat, amely egy számítógépes rendszer vagy program használatára jogosult 

személyt jelöl a program nyilvántartásában. 

Hitelesség 

Egy információ akkor tekinthető hitelesnek, ha mind tartalmának sértetlensége, mind 

létrehozójának (küldőjének) azonosítása garantálható. 

Jelszó 

Egy számítógépes rendszer vagy program felhasználójának titkos kódja, amely a 

személy biztonságos beazonosítását szolgálja. 
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Sértetlenség 

Egy információ vagy rendszer sértetlen, ha csak az arra jogosultak változtathatják meg 

vagy minden kétséget kizáróan megállapítható az a tény, hogy az előállítás óta 

változatlan maradt. 

Személyes adat 

Bármely 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. A 

személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve 

- név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

1.5 AZ IBSZ FELÜLVIZSGÁLATI IDEJE 

 A minőségbiztosítás keretébe tartozó dokumentációk felülvizsgálatával együtt, 

évente egyszeri alkalommal kell az IBSZ-ben esetlegesen szükséges 

változtatásokat megtenni. 

 Egyébként minden olyan esetben el kell végezni a felülvizsgálatot, amikor a 

szabályzatban leírtakhoz képest, valamit az Intézet informatikai rendszerében 

jelentős változás történik. 

1.6 Az IBSZ minősítése 

 A Mátrai Gyógyintézet Főigazgatója az IBSZ-t közérdekű adatnak minősíti. 

Ezért megismertetése érdekében az IBSZ-t elérhetővé kell tenni a személyi 

hatálya alá tartozók számára.  

 Az IBSZ egy-egy példányát írásban megkapja minden Intézeti munkahely 

vezetője. Ezen kívül az IBSZ-t el kell helyezni az intézeti Intraneten, hasonlóan 

az Intézet egyéb szabályzataihoz. 

1.7 Az IBSZ biztonsági fokozata 

 A Mátrai Gyógyintézet informatikai rendszerén nagymértékben természetes 

személyekkel kapcsolatos személyes adatok, valamint természetes személyek 

egészségi állapotára vonatkozó különleges adatok kezelése történik. 

 Informatikai biztonsági szempontból az Intézetben kezelt adatok az 

alapbiztonság besorolásba tartoznak. 
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1.8 Informatikai rendszerek biztonsági besorolása 

Az Intézetben működő informatikai rendszerek a rajtuk kezelt adatok szempontjából 

négy biztonsági kategóriába sorolandók.  

1.8.1 Kiemelt biztonsági osztály 

A „Kiemelt” biztonsági osztályba tartozó rendszerekre a Titoktörvényben 

meghatározottak vonatkoznak. A MÁGY-ban nincs a kiemelt biztonsági osztályba 

tartozó informatikai rendszer.  

1.8.2 Fokozott biztonsági osztály 

A biztonsági besorolás szempontjából fokozott biztonsági osztályba tartozó 

rendszereknek minősülnek mindazon informatikai rendszerek, amelyek az egész Intézet 

napi működését alapvetően meghatározzák, valamint akár az ellátottak, vagy az intézeti 

alkalmazottak személyi adatait tartalmazzák.  

 MHW2K3 hálózati operációs rendszer 

 MEDITCOM medikai rendszer 

 ORGWARE bér- és munkaügyi rendszer 

 KIR bér- és munkaügyi rendszer 

 COMPUTREND gazdasági, ügyviteli rendszer 

 TELESIS telefon díjszámláló rendszer 

 CALLTRACK telefon díjszámláló rendszer 

 GYURIKA gyógyszertári rendszer 

 Iktatórendszer 

1.8.3 Alap biztonsági kategória  

Olyan, elsősorban technikai jellegű eszközök, amelyek az Intézet napi munkájában 

kiemelt szereppel bírnak, de nem tartalmaznak személyes adatokat 

 MÁGY INTRANET belső információs hálózat 

 Internet elérését biztosító rendszer 

 VEZINFO kontrolling rendszer 

 NOD vírusvédelmi rendszer 

1.8.4 Nyílt biztonsági kategória  

Mindazon informatika rendszerek, amelyek az Intézet egyes részterületein működnek, 

de működésük az Intézet egész informatikai rendszerére nincsenek közvetlen kihatással. 



Informatikai biztonsági szabályzat Személyekhez kötött védelmi intézkedések 

 Mátrai Gyógyintézet 

Kiadás: 1.  

Kiadás dátuma: 2015.10.01. Oldal: 8/38 

Jogszabályban nem védett adatokat, az Elektronikus információbiztonságról szóló 

törvényben meghatározott közérdekű adatokat kezelő rendszerek. 

 Pénzügyi költségvetést készítő rendszer 

 Műszaki költségvetést készítő rendszer 

 Intézeti WEB szerver 

 Gyógyszer információs rendszer 

 Különféle időszakos jelentéseket készítő rendszerek 

 Egyéb felhasználói programok. 

2 SZEMÉLYEKHEZ KÖTÖTT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

2.1 Személyi felelősségi körök 

2.1.1 Intézeti menedzsment 

Az Intézet menedzsmentje felelős: 

 az Intézet Informatikai Biztonság Politikájának kialakításáért. Ebben kell 

meghatározni mindazon törekvéseket, amelyek biztosítják az Intézet 

hosszabbtávú fejlesztési terveinek informatikai támogatását, figyelembe véve 

azok biztonsági szempontjait;  

 az Informatikai Biztonsági Szabályzatba foglaltak betartatásáért; 

 az Informatikai Biztonsági Szabályzatban meghatározott, az informatikai 

rendszerek biztonságát érintő eszközrendszerek biztosításáért, 

 az informatikai rendszerek biztonságos és szakszerű működtetéséért felelős 

személyi feltételek biztosításáért. 

2.1.2 Információbiztonsági Felelős 

Az informatikai biztonság intézeti szintű felelőse szervezetileg közvetlenül az Intézet 

főigazgatója alá tartozik. Feladata az informatikai védelmi rendszer működésének 

ellenőrzése.  

 Feladata az IBSZ kezelése, naprakészen tartása, módosítások átvezetése. 

 Feladata tevékenységéről rendszeresen beszámolni az intézmény vezetőjének. 

 Feladata a Szervezeti és Működési Szabályzat adatvédelmi szempontból való 

véleményezése. 

 Jogosult bármely érintett szervezeti egységnél az IBSZ betartásának, 

alkalmazásának ellenőrzése.  
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 Jogosult betekinteni minden olyan iratba, amely az adatok feldolgozásával 

kapcsolatban készült. 

Az információbiztonsági felelősnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

 erkölcsi feddhetetlenség, 

 számítástechnikai eszközök és a védelmi technikai berendezések ismerete, 

 üzemeltetésben jártasság, 

 szervezőkészség, rendszerszemlélet, 

 a szakterületre vonatkozó törvények, szabályozások ismerete. 

2.1.2.1 Informatikai védelemmel kapcsolatos jogai 

 joga van ellenőrizni az informatikai munkafolyamatot az Intézet bármely 

munkahelyén. 

2.1.2.2 Informatikai védelemmel kapcsolatos hatásköre 

 az IBSZ 2.9 pontjának rendelkezései alapján, felelősségre vonást 

kezdeményezhet, az informatika rendszer biztonságával szemben vétők ellen, 

 betekinthet valamennyi iratba, ami az informatikai feldolgozások biztonságával 

kapcsolatos, 

 kezdeményezi és véleményezi az Intézet informatikai védelemmel kapcsolatos 

beruházásait. 

2.1.3 Műszaki osztályvezető 

 Felelős az Intézet informatikai rendszereinek biztonságos működtetéséhez, 

valamint fejlesztéséhez a műszaki feltételek biztosításáért (pl. elektromos 

hálózat, kábelezés, hálózatépítés). 

 Felelős a szükséges kommunikációs kapcsolatok kiépítésért (pl. telefon/fax, 

bérelt vonalak). 

 Felelős az Intézetben elhelyezett informatikai eszközök fizikai védelméért (pl. 

biztonságosan zárható helységek, kapcsolószekrények). 

2.1.4 Munkaügyi osztályvezető 

 A munkaügyi osztály vezetője felelős az Intézetből kilépő, vagy munkaviszonyát 

szüneteltető alkalmazottak informatikai jogosultságainak visszavonatásáért. 
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2.1.5 Munkahelyek vezetői 

 Az egyes munkahelyek vezetői felelősek, az irányításuk alatt dolgozó 

munkatársaknak, belépéskor a munkájukhoz szükséges jogosultságokat 

megigényelni, engedélyeztetni. 

 Felelősek, a beosztott dolgozóikkal megismertetni és betarttatni az IBSZ 

rendelkezéseit. 

 Az egységek vezetői kötelezik azon dolgozókat, akik számítógépet használnak 

munkájuk során, a 1. számú mellékletben szereplő „Szoftverhasználatra 

vonatkozó alkalmazotti nyilatkozat” aláírására, melyben megerősítik a rájuk 

háruló felelősség tudomásul vételét. Új dolgozó esetén annak belépésekor teszi 

ezt meg, régi dolgozók esetén ezt folyamatosan pótolja.  

 Az egységek vezetői a szoftverhasználattal kapcsolatos további teendőiket saját 

hatáskörben hozott egyedi döntésekkel határozzák meg. Ezek nem lehetnek 

ellentétesek a hatályos jogszabályokkal, az intézeti szabályzatokkal, az IBSZ 

rendelkezéseivel.  

2.2 Felhasználók 

2.2.1 Felhasználók jogai 

 A felhasználónak joga van a munkavégzéséhez szükséges rendszerek 

használatának elsajátítására. Ehhez a szükséges segítséget, betanítást a 

munkahely vezetője, valamint az informatikai csoport munkatársai biztosítják. 

2.2.2 Felhasználók kötelességei 

 Az informatikai rendszerben munkát végző dolgozó felelős az általa használt 

berendezések szakszerű kezeléséért, azok folyamatos működőképességének 

fenntartásáért. 

 Az informatikai rendszerben munkát végző dolgozónak tisztában kell lennie az 

általa kezelt, feldolgozott adatok biztonsági követelményeivel. Minden esetben 

meg kell őriznie azok sértetlenségét, bizalmasságát. 

 Minden felhasználó köteles a személyes azonosítására szolgáló eszközöket 

(jelszavak, egyedi kódok) előírásszerűen alkalmazni. 

 Ha a felhasználó az általa használt munkaállomást felügyelet nélkül hagyja, 

köteles a munkaállomást zárolni úgy, hogy a zárolás csak az arra jogosult által 

legyen feloldható.  
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 Minden felhasználó köteles az általa létrehozott dokumentumok biztonságos 

mentéséért. Ehhez a szükséges szakmai segítséget az informatikai csoport 

munkatársaitól kell kérnie. 

 Minden felhasználó köteles az általa használt informatikai eszköz működésében 

tapasztalt hibáról jelentést tenni! Munkaidőben, reggel 6,30 óra és 16 óra között 

az 1600-as, 1716-os vagy 1719-es telefonszámokon közvetlenül az informatikai 

csoport munkatársainak. Későbbi időpontban, vagy hétvégi munkavégzés során 

tapasztalt hibák esetén üzenetet kell hagyni a másnap reggeli, vagy a hétfői 

munkakezdés utáni értesítésre. 

 A felhasználónak munkája végeztével munkaállomását ki kell kapcsolnia, a 

tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.  

2.2.3 Felhasználók azonosítása 

 Az Intézet informatikai rendszereihez való minden hozzáférés előtt a 

felhasználóknak azonosítaniuk kell magukat. Minden felhasználó az ehhez 

szükséges azonosítási kódot a munkahelyi vezetője által, az informatikai 

csoporthoz eljuttatott írásbeli igénye és az Intézet vezetésének engedélye alapján 

kapja meg. Ebben a kérésben kell meghatároznia, hogy mely rendszerekhez, 

azokon belül mely modulokhoz és milyen jogosultsági szinten kell hozzáférést 

biztosítani az illető felhasználó számára (IBSZ 4. és 5. számú melléklete). 

 Elsőként az Intézet informatikai rendszeréhez való csatlakozás biztosítására 

szolgáló kód kerül kiadásra. Ezzel az intézeti számítógépekre, valamint az 

intézeti tartományba tud a felhasználó belépni. Aztán a kérésnek megfelelően, az 

adott munkahelyeken használt rendszerprogramok hozzáférési kódjai kerülnek 

kiadásra. 

 A felhasználói azonosító kódok egyediek, azok csak az illető felhasználó 

belépésére szolgálnak. A felhasználói belépést, és az azzal történő munkavégzést 

a rendszerek naplózzák.  

 A jogosulatlan belépés alatti esetleges károkozásért az azonosító kód tulajdonosa 

a felelős. Ezért amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy kódját valaki 

megszerezhette, kérjen azonnal új azonosító kódot a rendszergazdától. 

2.2.4 Felhasználók számára tiltott tevékenységek 

 más felhasználó bejelentkezési kódját megszerezni, azzal bejelentkezni és a 

rendszeren munkát végezni, 
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 a felhasználói kódját más személynek átadni, 

 olyan informatikai eszközt használni, amelyhez nem rendelkezik kellő 

jogosultsággal, 

 az Intézet informatikai hálózatára, rendszereire szabályosan bejelentkezett 

eszközt illetéktelen felhasználók számára őrizetlenül hagyni, 

 az Intézet informatikai eszközeire szoftvert telepíteni, arról szoftvert eltávolítani, 

 az Intézet számítógépes hálózatára eszközt csatlakoztatni, 

 az Intézet informatikai eszközeit megbontani, azokon javítást végezni, 

elektromos és hálózati csatlakozásait megbontani, 

 az Intézet informatikai eszközein magáncélból üzleti vagy reklám tevékenységet 

folytatni, 

 az intézeti hálózaton elérhető adatok illetéktelen másolása, módosítása, 

megrongálására, megsemmisítése vagy bármely más károkozásra irányuló egyéb 

tevékenység,  

 a mindenkor hatályos magyar és Európai jogszabályokba ütköző cselekmények 

előkészítése vagy végrehajtása, 

 játékprogramok futtatása, hálózati forgalmat jelentősen növelő kép- és 

hanganyagok továbbítása, letöltése, 

 az Intézet informatikai eszközein másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai 

vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató bármely tevékenység. 

2.2.5 Felhasználók elektronikus levelezése 

 Az Intézetben a szervezeti egységek vezetői rendelkeznek hivatalos e-mail 

címekkel. 

 Intézeti e-mail címet az Intézet főigazgatója rendelkezése alapján lehet kiadni, 

valamint azt visszavonni. 

 Tilos az intézeti elektronikus levelező rendszeren magáncélú küldemények 

forgalmazása! 

 Tilos az Intézet érdekeivel ellentétes tartalmú levelek küldése az Intézet 

informatikai rendszeréről! 
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2.2.6 Felhasználók Internet használata 

 A korlátozott sávszélesség miatt csak az olyan beosztásban lévő munkatársak 

munkaállomásai rendelkeznek Internet eléréssel, akiknek ez a munkakörükből, 

munkavégzésükből adódóan szükséges. 

 Internet használatának kérelmét az Intézet főigazgatója adhatja meg és vonhatja 

vissza. 

 Tilos az intézeti munkaállomásokon magáncélból fájlokat, programokat 

letölteni, fájlcserélőket használni! 

2.3 Javító, karbantartó szakszemélyzet 

 Az Intézeten belül, az informatikai rendszer bármely elemén, számítógépein, 

szerverein, hálózatán történő javító, karbantartó munkavégzést csak az 

informatikai csoport engedélyével, annak ellenőrzése alatt lehet végezni. 

2.4 Az IBSZ Alkalmazásának módja 

 Biztosítani kell az IBSZ megismerését az érintett dolgozók részére, s a 

szakterületek vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy dolgozói is 

megismerhessék annak tartalmát. 

 Ennek érdekében az érvényes szabályokat az intézeti intraneten kell közzétenni 

olyan módon, hogy az Intézet minden számítógépén megtekinthető legyen.  

 A mindenkori érvényes szabályozások és előírások az Intézet minőségügyi 

felelőse által felügyelve és jóváhagyva, az informatikai csoport által kerülnek 

megjelenítésre a helyi intraneten. 

 Az IBSZ-ben érintett munkakörökben az egyes munkaköri leírásokat az illető 

terület vezetőjének ki kell egészíteni az IBSZ előírásainak megfelelően. 

2.5 A szabályzat bevezetése 

 Az IBSZ bevezetését a legfelsőbb vezetői szintről kell kezdeményezni. Hiszen a 

benne foglaltak csak így válhatnak mindenki számára elfogadhatóvá.  

 Az IBSZ bevezetését szükség esetén oktatásnak, felkészítésnek kell megelőznie. 

Egyrészt a szükséges ismeretek hiányában nem várható el a helyes alkalmazás, 

másrészt a szabályzatban foglaltak elfogadtatása jóval egyszerűbb, ha az 

alkalmazó tisztában van annak hátterével és jelentőségével. 
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2.6 Felhasználói azonosító 

2.6.1 Felhasználói azonosító kérése 

 Felhasználói azonosító kérését minden esetben az illető munkahely vezetőjének 

írásban kell kezdeményeznie. Ebben a kérelemben meg kell határozni az illető 

személyt, a munkahelyet (munkahelyeket), a szükséges rendszert (rendszereket) 

és hozzáférési szinteket. 

 Az írásos kérelmet a gazdasági rendszer esetében a főigazgató, a medikai 

rendszer esetében az orvos-igazgató hagyja jóvá.  

 Csak a vezetői jóváhagyás után kerülhet sor az új dolgozó, vagy az új beosztásba 

került dolgozó felhasználói azonosítójának a kiadására.  

2.6.2 felhasználói azonosítók kezelésének szabályai  

 Minden felhasználó felel a rábízott felhasználói azonosító és az ahhoz rendelt 

jogok biztonságáért. Ezért azonosítóját használatra más személynek még a 

jelenlétében sem engedheti át!  

 Minden felhasználó csak a saját azonosítójával használhatja az Intézet 

rendszereit!  

 A felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszót csak annak birtokosa ismerheti!  

 Amennyiben valaki észleli, hogy mások kísérletet tesznek a felhasználói 

jelszavak megszerzésére, azt azonnal jeleznie kell a munkahelyi vezetőjének, 

valamint a rendszergazdának!  

 Minden, más személy jelszavának vagy adatainak megszerzésére irányuló 

cselekedet súlyos fegyelmi vétség.  

 A felhasználói azonosító tulajdonosa elsődlegesen felel az azonosító 

használatával elkövetett szabálytalanságokért. Akkor is felelősségre vonható, 

hogy ha bebizonyosodik, hogy azt nem ő használta, de gondatlansága folytán 

jutott az azonosító illetéktelen kezekbe. Ennek érdekében a felhasználó a 

számítógépes munkahely elhagyásakor minden alkalommal köteles szabályosan 

kilépni a rendszerekből.  

2.6.3 Felhasználói azonosító törlése 

 Az Intézetből távozó dolgozó felhasználói azonosítóját a távozás napjától 

kezdődően tilos használni! 
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 Az azonosítóval rendelkező dolgozó távozásáról az Intézet munkaügyi osztálya 

írásban értesítés küld a rendszergazdának, aki rendelkezik az azonosító 

törléséről. 

2.7 Jelszavak kezelése 

A jelszó az informatikai rendszerek hozzáférés kezelésének alapvető eszközeként a 

biztonságos informatikai munkavégzés egyik fontos eleme. Minden felhasználónak 

tisztában kell lennie a helyes jelszóképzés és jelszókezelés jelentőségével.  

Intézetünkben két csoportba soroljuk a jelszavakat: 

 az első csoportba tartoznak a normál felhasználókat védő jelszavak.  

 a második csoportba pedig a rendszergazdai feladatokat végzők jelszavai 

tartoznak. A rendszergazdák jelszóképzésére és jelszóhasználatára mindig 

szigorúbb szabályok érvényesek. 

2.7.1 Jelszóképzési alapelvek 

 Ahol az informatika rendszer erre lehetőséget kínál, ott a jelszavakra vonatkozó 

alapszabályokat (jelszóhossz, jelszócsere, előző jelszavak megadásának tilalma) 

ki kell kényszeríteni! 

 A jelszó legalább 7-8 karakterből álljon! Tartalmazzon kis- és nagybetűket, 

lehetőleg számokat és speciális karaktereket is! 

 Egyforma betűkből, vagy számokból álló jelszót tilos használni! (pl. 

’22222222’, vagy ’eeeeeeee’, stb.) 

 Szintén tiltott a nagyon könnyen kitalálható, billentyűsorozatok, egyéb 

egyértelmű sorozatok használata jelszóként! (pl. ’123456789’, ’987654321’, 

’abcdefgh’, ’qwertzu’, stb.) 

 A magyar ékezetes karakterek használatát az azonosítókban és jelszavakban nem 

támogatja minden informatikai rendszer. Ezért javasolt, hogy ezeket a 

jelszavakban semmiképpen se alkalmazzuk! 

 A bejelentkezési névvel megegyező jelszót tilos alkalmazni! 

 Nem szabad olyan könnyen megfejthető jelszót választani, amely egyértelműen 

utal a bejelentkező személyére (saját személyéhez köthető adatok, családtagok 

és közeli barátok nevei, lakhely stb.)!  

 Úgyszintén tilos használni jelszavakként a munkahelyre és a beosztásra utaló 

szavakat! (pl. ’alorvos’, ’iroda’, ’raktár’ stb.) 
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 Az Intézet azon dolgozói, akik több rendszerben is dolgoznak, vagy több 

felhasználói azonosítóval is rendelkeznek, minden rendszerhez és felhasználói 

azonosítóhoz különböző jelszavakat kell alkalmazniuk! 

2.7.2 Jelszóvédelem 

A jelszavak védelmében az alábbi alapvető védelmi intézkedéseket kell alkalmazni: 

 A jelszót tilos másoknak elmondani, a jelszóról mások előtt beszélni! 

 A jelszót sem a feljebbvalóknak, sem a rendszergazdáknak, adminisztrátoroknak 

nem szabad elárulni! 

 Az intézeti rendszergazdától kapott induló jelszót lehetőség szerint, az első 

bejelentkezéskor meg kell változtatni! 

 A jelszavakat rendszeres időközönként le kell cserélni! Rendszergazdák 

esetében 3 havonta, normál felhasználó esetén félévente ajánlott lecserélni a 

jelszót. 

 Új jelszónak nem szabad az utolsó 5 régi közül egyiket sem megadni! 

 A jelszót nem szabad leírni, és elérhető helyen tárolni! (irodában, számítógépre 

felírva, fali táblán, táskában, stb.)! 

 Az Intézetben használt jelszavainkat ne írjuk be kérdőívekbe, űrlapokba, és ne 

alkalmazzuk más külső rendszerek jelszavaiként! 

2.8 Jogosultságok 

Az Intézet informatikai eszközeinek használatát a különböző szintű felhasználói 

jogosultság szabályozza. Alap jogosultsági szint szükséges ahhoz, hogy valaki az 

Intézet informatikai eszközeit használva, kapcsolódjon az Intézet informatikai 

hálózatához. Az alap jogosultsági szint megadásának feltétele, hogy az illető 

megismerte és magára nézve elfogadta az IBSZ rendelkezéseit.  

A további jogosultsági szintek az alap szintre ráépülve értelmezhetők. A felhasználóhoz 

munkaköréhez és beosztásához, az Intézet vezetése által meghatározott jogosultsági 

szintek rendelhetők. A felhasználónak meghatározott jogot megtagadni csak erősen 

indokolt esetben, az Intézet informatikai rendszereinek biztonsága érdekében lehet. A 

jogosultsági szintnek megfelelő szabályok betartása a hálózatba nem kötött eszközök 

használata esetén is kötelező.  
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2.8.1 A felhasználói jogosultságok szintjei 

Szint: Jogosultak: Jogok: 

Alap Az Intézet informatikai 

eszközein munkát végző 

dolgozó 

Általános azonosító, mely lehetővé teszi 

az Intézet számítógépeihez és az 

informatikai hálózathoz való 

kapcsolódást 

Medikai Az Intézet medikai 

rendszerében munkát 

végző dolgozó 

Alap + egyedileg meghatározott 

hozzáférés az Intézet medikai 

rendszerének valamely moduljához 

Gazdasági  Az Intézet gazdasági 

rendszerében munkát 

végző dolgozó 

Alap + egyedileg meghatározott 

hozzáférés az Intézet gazdasági 

rendszerének valamely moduljához 

Rendszergazda Az intézményben rend-

szergazdai feladatot ellátó 

informatikus 

Korlátlan hozzáférési jog az informa-

tikai rendszerek felügyeletéhez, 

karbantartásához 

 A speciális feladatok (pl. Internetes honlap karbantartása, előjegyzés rendszer, 

stb.), illetve az azokhoz tartozó jogok alapértelmezésben a rendszergazdát illetik 

meg. Ezek egy-egy jól elhatárolható hálózati adminisztrációs feladat 

elvégzéséhez rendelhetők, azonban ezen feladatok a rendszergazda 

beleegyezésével, külön megállapodás alapján más személynek átadhatók. Ezek 

használata csak a szükséges rendszeradminisztráció erejéig történhet. Az ehhez 

szükséges kiemelt jogokat a rendszergazda biztosítja.  

 Amennyiben a rendszergazda úgy ítéli meg, hogy a speciális feladatokat ellátó 

személy a rendszer biztonságát veszélyezteti, a kiemelt jogokat visszaveheti tőle. 

Ebben az esetben a felfüggesztés okáról köteles haladéktalanul beszámolni az 

Intézet vezetőjének.  

2.8.2 jogosultságokkal kapcsolatos meg nem engedett tevékenységek 

 Ha a felhasználó a hozzáférési jogosultságát másoknak átadja, vagy azt 

másokkal megosztja, tette szándékos elkövetésnek minősül. 
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 Ha a hozzáférési jogosultság illetéktelen felhasználásra kerül, és az illetéktelenül 

használó súlyos vétséget követ el, akkor annak felelőssége a jogosultság átadóját 

terheli, amennyiben az átadás szándékos volt. 

 Ha a felhasználó kísérletet tesz arra, hogy a számára nem engedélyezett 

erőforrásokhoz hozzáférjen, akkor cselekménye vétségnek minősül, ami a 

hálózatából való végleges kizárást vonhatja maga után.  

 Ha a felhasználó tevékenysége zavarja, veszélyezteti, vagy bármilyen módon 

akadályozza az informatikai hálózat normális és biztonságos működését, tőle a 

hozzáférési jogosultságokat határozatlan időre vissza kell vonni!  

 Ha a felhasználó előző pontban meghatározott tevékenysége szándékos volt, 

akkor a tevékenysége vétségnek minősül, ami az Intézet informatikai 

hálózatából való végleges kizárást vonhatja maga után.  

 Ha az Intézet informatikai hálózatát annak céljával össze nem egyeztethető 

módon használják (pl. szerzői jogok sérelmével járó fájlcsere, játékok futtatása, 

stb.), akkor a szankció figyelmeztetés és a tevékenység felfüggesztésére való 

felszólítás, súlyosabb esetben a felhasználó hozzáférési jogosultságának 

határozatlan időre történő felfüggesztése. Fegyelmi vétség esetén pedig akár a 

felhasználó informatikai hálózatából való végleges kizárása.  

 Ha a felhasználó informatikai hálózaton kifejtett tevékenysége bármilyen más 

szabályzatot sért, akkor vele szemben a munkáltató felelősségre vonást 

alkalmazhat.  

2.9 Szankciók 

Minden olyan esetben, amikor az IBSZ megsértésének gyanúja áll fenn, az esetet ki kell 

vizsgálnia az intézmény rendszergazdájának. Az eset a felhasználó felelősségi körétől 

illetve a szabálysértés természetétől, szándékosságától függően különböző súlyú 

szankciókat von maga után. A vizsgálat eredménye alapján, ha fennáll a szabályzat 

megsértése, meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az alábbiak alapján: 

 Az IBSZ gondatlan megszegése esetén az elkövetőt, a munkahelyi vezetője 

értesítése mellett, figyelmeztetésben részesít az informatikai biztonsági felelős. 

 Amennyiben az IBSZ rendelkezéseit, az első figyelmeztetést követően 

ismételten megsérti a felhasználó, az eset szándékos elkövetésnek minősül.  
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 Az IBSZ szándékos megsértése esetén az elkövető a hálózat használatából 

ideiglenesen, vagy akár véglegesen kizárandó, és az eset súlyosságától függően 

felelősségre vonást kezdeményezhet ellene. 

 Az informatikai biztonsági felelős köteles a felhasználót értesíteni, ha vele 

szemben bármilyen szankciót foganatosít! Azonban a megfelelő szankciót vele 

szemben azonnal alkalmazni kell!  

 Az informatikai biztonsági felelős kötelessége tájékoztatni az Intézet 

főigazgatóját az IBSZ rendelkezéseinek súlyos megszegéséről! 

 A szándékos elkövető köteles megtéríteni az általa okozott károkat! 

 Ha az elkövetett cselekedet sérti a hatályos magyar törvényeket, akkor az Intézet 

vezetése köteles az elkövetővel szemben megtenni a megfelelő jogi lépéseket! 

 A felhasználók munkaköri leírásában hivatkozni kell, az Intézet informatikai 

rendszereinek biztonságával kapcsolatos esetleges vétségek következményeire. 
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3 ESZKÖZÖKHÖZ KÖTÖTT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

3.1 BESZERZÉS ÉS TELEPÍTÉS 

A számítógépek, hardverek beszerzését a felmerülő igények, és a hozzájuk kapcsolódó 

feladatok pontos ismeretében kell elvégezni. Ebben körültekintően számolni kell a 

jelenlegieken kívül, a jövőben jelentkező feladatokkal is. 

A minden költségvetési év végén az informatikai csoport elkészíti a következő év 

számítástechnikai fejlesztési tervét. Ennek értelmében minden beszerzés csak a 

fejlesztési koncepciónak megfelelően, az informatikai munkatársak véleményezésével 

kezdeményezhető. 

A beszerzések során a szállítói szerződéseknek tartalmazniuk kell az alábbiakat: 

 alakilag meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak 

 átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 mindkét fél részéről a kapcsolattartók neve és elérhetőségük 

 technikai feltételek 

 támogatási előírások 

 garanciális feltételek 

 a beszállítás (projekt) menedzsmentje 

 jogi nyilatkozat (tulajdonjog, szoftver használati jog, stb.) 

 biztonsági kérdések 

 felelősségi körök elhatárolása 

Az informatikai eszközök telepítése, elhelyezése, az előírásoknak megfelelő üzembe 

helyezése kizárólag az informatikai csoport munkatársainak feladata. Csak ez által 

garantálható a beszerzéssel kapcsolatos garancia és jótállás. 

Az informatikai eszközök üzembe helyezése után az informatikai csoport munkatársai 

gondoskodnak a gépekhez tartozó telepítő lemezek és dokumentációk gondos 

megőrzéséről. 

A hardver eszközök telepítésekor a konfigurációt és tartozékait az idevonatkozó 

szabályoknak megfelelően az intézeti nyilvántartásba fel kell venni!  
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3.2 Az informatika eszközök környezetének védelme 

3.2.1 Szerverszoba, informatikai csoport helyiségei 

3.2.1.1 Vagyonvédelmi előírások 

 a szerverszobát és az informatikai csoport termeit kettős biztonsági zárral, az 

ablakokat rácsokkal kell felszerelni, 

 ugyancsak biztonsági zárakkal kell ellátni az aktív hálózati eszközök dobozait, 

 az informatikai csoport helyiségeinek ajtóit állandóan zárva kell tartani, 

 az informatikai csoport által használt helyiségek tartalék kulcsait felvenni csak 

az arra kijelölt személyeknek van joga, ettől eltérni csak tűzeset vagy egyéb 

elemi kár esetén lehet, 

 a szerverszobában az informatikai csoport beosztottain kívül más személy csak a 

beosztott dolgozók engedélyével, azok jelenlétében tartózkodhat, 

 a gépterembe történő illetéktelen behatolás tényét az Intézet főigazgatójának 

azonnal jelezni kell! 

3.2.1.2 Tűzvédelmi előírások 

A szerverszoba illetve az informatikai csoport helyiségei a "D" tűzveszélyességi 

osztályba tartoznak, amely mérsékelt tűzveszélyes üzemet jelent. 

A tűzvédelem feladatait az Intézet "Tűzvédelmi szabályzata” tartalmazza. Amelyben 

meg lettek határozva: 

 a tűzvédelmi eljárások, 

 a tűz-mentesítési eljárások, 

 a menekülési útvonalak, 

 és a fontosabb mentési eljárások. 

A menekülési útvonalakat minden körülmények között szabadon kell hagyni! 

A szerverszobában tűz és robbanás veszélyes anyagokat tárolni tilos! 

Munkaidőn kívüli tűzesetek elhárítására a szerverszobában BONPET típusú tűzvédelmi 

eszköz került bevezetésre. Ezen eszköz tűz esetén, a kritikus hőmérséklet elérésekor 

szétrobban, és a belőle kiáramló gáz elvonja az oxigént a környezetétől. Ezáltal eloltja a 

tüzet, megakadályozva a nagyobb károkat, illetve a tűz más helyiségekre való 

továbbterjedését. 
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3.2.1.3 Áramellátás 

Az informatikai csoport munkaterületén biztosítani kell a szükséges elektromos 

csatlakozásokat a lehetséges elektromos teljesítmény figyelembevételével. Mivel az 

Intézetben nincs központi szünetmentes tápellátás, így minden kritikus ponton lévő 

eszközt, valamint a munkaállomásokat egyedi szünetmentes tápegységgel kell ellátni. 

Az informatikai csoport által felügyelt helyiségek közvetlen szomszédságában, valamint 

az odavezető elektromos hálózaton tervezett munkavégzésről, annak céljáról, még a 

munka megkezdése előtt értesíteni kell az informatikai csoportot. 

3.2.1.4 Hőmérséklet 

A szerverszobában egyenletes 20 Celsius fok körüli hőmérsékletet kell biztosítani 

minden évszakban. Ezért ezt a helyiséget légkondicionáló berendezéssel kell védeni az 

extrém hőmérsékleti behatásoktól. 

3.2.1.5 Riasztás, értesítés 

A szerverszobában valamint az informatikai csoport által használt helyiségekben 

minden esetben biztosítani kell legalább egy-egy külső vonallal rendelkező 

telefonkészüléket. 

3.2.2 Hálózati eszközök 

A hálózat vezetékei és egyéb csatoló elemei rendkívül érzékenyek. Mindennemű 

sérüléstől, hőhatástól, erőszakos behatástól és csatlakoztatástól ezeket meg kell óvni. A 

hálózat vezetékrendszerének megbontása, az aktív eszközök tápellátásának 

megszakítása szigorúan tilos! Mindennemű átalakítási, javítási, karbantartási munka 

megkezdése előtt haladéktalanul értesíteni kell az informatikai csoportot, amennyiben 

olyan helyen történik átalakítási, karbantartási munka, ahol számítógépek ill. 

számítógépes hálózati kábelek vannak!  

3.2.3 Munkahelyek 

3.2.3.1 Informatikai eszközök telepítése, szállítása, áthelyezése 

 Az informatikai csoport munkatársai, munkaállomások telepítésekor a 

vonatkozó tűz és balesetvédelmi szabályokat alkalmazva alakíttatják ki azok 

környezetét. Az így kialakított környezet megtartásáért az illetékes munkahely 

vezetője a felelős. 
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 Informatikai eszközt másik helyre áttelepíteni, szállítani csak az informatikai 

csoport munkatársainak engedélyével, azok jelenlétében lehet. 

 Informatikai eszközöket és azok tartozékait telepítési, nyilvántartási helyéről 

elvinni a rendszergazda tudta és engedélye nélkül nem szabad! 

 Felhasználó semmilyen körülmények között nem mozgathatja át a 

nyilvántartásában lévő eszközöket másik munkahely leltárába. A 

számítástechnikai eszközöket és azok tartozékait egyik leltárból a másikba, ill. 

egy munkahely leltárából a raktárba a rendszergazda helyezi át az Intézet 

gazdasági rendszerében. Az áthelyezésekről készülő bizonylat 1 példánya a 

rendszergazdánál marad, 1 példányt a leltárellenőrnek kell leadni, 1-1 példányt 

pedig az érintett leltárak kezelői kapnak. Áthelyezési bizonylat nélkül 

számítástechnikai eszközöket fizikailag áthelyezni nem szabad! Kivételt képez 

ez alól, ha ez javítás miatt, az informatikai csoport intézkedésére történik.  

3.2.3.2 Eszközök dokumentációi 

Az informatikai eszközök dokumentációit (gépkönyv, használati utasítás, 

telepítőlemezek, segédletek, stb.) az informatikai csoportnál kell elhelyezni. 

3.2.3.3 Informatikai eszközök kezelése 

 Minden informatikai eszköz az illetékes munkahely feladatainak elvégzése miatt 

kerül kihelyezésre. Az ehhez szükséges felhasználói programok és alkalmazások 

telepítése az informatikai csoport feladata.  

 A telepített programokon túli alkalmazások telepítését írásban kell 

megigényelni. Az így beüzemelt és munkavégzésre átadott informatikai eszköz 

épségéért közvetve a munkahely vezetője, közvetlenül pedig a felhasználó 

felelős.  

 A felhasználók az eszközökön semmiféle átalakítást, javítást, szoftver-telepítést 

nem végezhetnek! 

 Az eszközökön csak a rendeltetésnek megfelelő munka végezhető. Ettől eltérni, 

magáncélú vagy egyéb munkát rajta folytatni csak külön írásba foglalt 

főigazgatói engedéllyel lehet. 

 Az informatikai eszközök, és a futtatott alkalmazások hibáját azonnal jelenteni 

kell személyesen, vagy telefonon az informatikai csoportnak! A hiba kijavítására 

irányuló utasításokat haladéktalanul végre kell hajtani.  
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3.2.3.4 Informatikai eszközök leadása, selejtezése 

 Az informatikai eszközök munkahelyről történő visszaadása, az eszközök 

cseréje, valamint azok selejtezésre történő leadása, az áthelyezéshez hasonlóan 

az informatikai csoporton keresztül bonyolódik.  

 Ezen esetekben a munkahelyi eszközök átadásra kerülnek, az eszközök 

áthelyezésére vonatkozó szabályok szerint az informatikai csoport leltárába. 

Onnan az eszközök további hasznosítására vonatkozó vizsgálat, esetleges 

átalakítás, javítás után kerülhetnek más munkahelyekre, illetve külső szakszerviz 

által készített selejtezési javaslat csatolásával a központi raktárba. 

3.2.4 ADATHORDOZÓK 

3.2.4.1 Adathordozók tárolása, nyilvántartása 

 A munkahelyek adathordozóinak nyilvántartását saját maguk kötelesek 

elvégezni a leltárukban szereplő adathordozó eszközeikről! Ezek floppy 

lemezek, egyszer-, vagy többször írható CD-k, DVD lemezek mentéseket, 

jelentéseket és esetleg programmódosításokat tartalmazhatnak  

 Fokozott figyelemmel kell az adathordozók tárolásánál eljárni a központi adatok 

mentését, archiválását ellátó informatikai csoportnál! A minősített adatokat 

tartalmazó adathordozókon fel kell tüntetni annak biztonsági osztályba 

sorolásának jelét! Az ilyen minősített adathordozók tárolásához zárható és 

lehetőleg tűzbiztos eszközöket kell használni! 

 Nem szükséges külön jegyzéken végezni a nyilvántartást, elegendő, ha minden 

lemezen fel van tüntetve annak tartalma, valamint hogy mely időszakra 

vonatkozó adatokat, vagy programokat tartalmaz, esetleg a megőrzési ideje. 

3.2.4.2 Adathordozók selejtezése 

 Fizikailag hibás adathordozókat el kell különíteni, és minél előbb leadni az 

informatikai csoporthoz selejtezésre! 

 Az egyszer már hibásnak minősített lemezeket a számítógép fizikai állapotának 

megóvása érdekében a gépbe helyezni TILOS! Azokat „SELEJT” jelzéssel kell 

ellátni, és a selejt eszközökkel együtt le kell selejtezni! 
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3.2.4.3 Archiválás 

 A különféle informatikai rendszerek adatainak archiválás céljából történő 

lementése adathordozóra általában az év lezárását követően történik meg. 

 Abban az esetben is kell ilyen adatmentést készíteni, ha az adott rendszerben 

valami nagyon jelentős módosítást végeztek el!  

 Az archiválás céljából készített adathordozókon minden esetben fel kell tüntetni: 

o mely informatikai rendszerről készült, 

o a készítés indokát, 

o az archiválás dátumát! 

 Az archivált adatokat tartalmazó adathordozók elkülönített, zárral ellátott tároló 

rekeszben az informatikai csoportnál kerülnek elhelyezésre. 

3.2.5 ADATMENTÉS SZABÁLYAI 

Az eszközökben történő, előre nem látható különböző szintű üzemzavarok, leállások 

negatív hatásának ellensúlyozására, meghatározott időnként mentéseket kell készíteni a 

hálózaton működő legfontosabb rendszerekről! Ezek segítségével visszaállítható az 

esetleges hardver, szoftver vagy felhasználói hiba okozta helyzetet megelőző állapot. 

Biztonsági mentéseket normál felhasználásra nem szabad igénybe venni! Azokat csak 

az adatállományok helyreállítása céljára szabad használni. 

INTEGRÁLT KÓRHÁZI-GAZDASÁGI RENDSZER 

Az integrált kórházi-gazdasági rendszer rendszerszoftvereinek részletes telepítési, 

mentési eljárásait tartalmazó dokumentumok: 

 W2K3 szerver-telepítési útmutató (Windows 2003 szerver operációs 

rendszerben), 

 Telepítési útmutató MSSQL2K (MS SQL2000 adatbázis kezelő rendszer), 

 Mentési rendszer leírása (Integrált kórházi-gazdasági rendszerre). 

Felsorolt dokumentumok az informatikai csoportnál, papír alapú és elektronikus 

formában is megtalálhatók. Megőrzésükért, rendelkezésre állásukért az informatikai 

csoportvezető a felelős. 

3.2.5.1 Napi mentések 

A számítógépes hálózat szerverein működő felhasználói programrendszerekben tárolt 

adatokról és az aktuális programkörnyezetekről éjszakai ütemezéssel napi mentések 
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készülnek. Ezek az informatikai csoport egyik munkaállomásának merevlemezén 

kerülnek tárolásra.  

Több napi mentés áll visszamenőleg rendelkezésre, az esetleges üzemzavar 

bekövetkezésének felderítésére, elhárítására.  

Napi mentés készül: 

 MEDITCOM kórházi rendszer adatbázisáról és futtató környezetéről, 

 ECOTREND gazdasági rendszer adatbázisáról és futtató környezetéről, 

 MEDKONTROLL kontrolling rendszer adatbázisáról és futtató környezetéről, 

 ORGWARE munkaügyi rendszer adatbázisáról és futtató környezetéről, 

 KIR bérszámfejtési rendszerről, 

 NOVELL szerver USER, USERS és POSTA könyvtárairól, 

3.2.5.2 Heti mentések 

A péntek éjszaka készült napi mentés, heti mentésként optikai adathordozóra is kiírásra 

kerül. Ezen kívül eseti mentések is készülhetnek a jelentősebb programfrissítések 

üzembe helyezése előtt. 

3.2.5.3 Munkaügyi rendszer 

A Bér-munkaügyi rendszer adatai és a felhasználói, illetve a szervezeti egységek saját 

dokumentumai a napi mentésből állíthatók vissza. Az előző napi adatok és a 

felhasználói környezet aktualizálása után folytatható a munka. 

3.2.6 SZOFTVEREKKEL KAPCSOLATOS VÉDELMI UTASÍTÁSOK 

3.2.6.1 Szoftverek beszerzése 

 Minden év végén, a következő év költségvetésének tervezését megelőzően, az 

informatikai csoport elkészíti az Intézet következő évre szóló informatikai 

fejlesztési koncepcióját. Az Intézet vezetése által jóváhagyott informatikai 

eszközök beszerzését az informatikai csoport bonyolítja. 

 Az Intézet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó közintézmény. Így 

minden informatikai eszközünket a közbeszerzésben minősített szállítóktól 

szerezzük be.  

 Az intézeti számítógépekre minden esetben jogilag tiszta, eredeti operációs 

rendszer és alkalmazói programok kerülnek telepítésre. A számítógépeken 
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használt rendszerek jogtisztaságának megőrzése a rajtuk dolgozó felhasználók 

feladata.  

3.2.6.2 Szoftverek telepítése, frissítése, javítások 

 Az intézeti számítógépekre szoftvert telepíteni, az azon található programokat 

eltávolítani, frissíteni a felhasználóknak tilos! Minden ilyen feladatot csak az 

informatikai csoport dolgozói végezhetnek.  

 A javítócsomagok, frissítések telepítése előtt az informatikusnak teszt útján meg 

kell győződnie arról, hogy a telepítendő szoftver biztonságosan működik-e!  

 Az éles bevezetés előtt, amennyiben szükséges adatmentést, archiválást kell 

végezni a számítógépen! 

 Az új, telepítendő programverziókról a szoftverek programozói általában e-mail 

küldésével értesítik az Intézetet. Ezen értesítéseket, valamint az ezekkel, vagy a 

programokkal küldött verziójelentő lapokat rendszerenként külön-külön tárolva 

meg kell őrizni! Azokon fel kell tüntetni a verzió frissítésének időpontját, pontos 

idejét, valamint a frissítést végző informatikus aláírását. 

 A frissen feltelepített új verziók bármilyen, akár a legkisebb mértékű hibájának 

észlelése esetén a munkavégzéssel azonnal le kell állni, és erről értesíteni kell az 

informatikai csoport munkatársait! Mert lehetséges, hogy az ekkor észlelt hiba 

olyan jellegű, ami miatt vissza kell állítani egy a frissítés előtti állapotot. Az 

azonnali beavatkozással lecsökkenthetjük a már elvégzett és a visszatöltés miatt 

újból elvégzendő munka mennyiségét. 

3.2.6.3 Szoftverek védelme 

 Az üzemeltetésért felelős vezetőnek, rendszergazdának, biztosítani kell, hogy a 

rendszerszoftver naprakész állapotban legyen és a segédprogramok, 

programkönyvtárak a megfelelő felhasználók számára hozzáférhetők legyenek.  

 A felhasználói programok kezelése során az illetéktelen hozzáférést a 

rendelkezésre álló eszközökkel meg kell akadályozni, az illetéktelen 

próbálkozást ki kell zárni.  

 Gondoskodni kell arról, hogy a tárolt programok, fájlok ne károsodjanak, a 

követelményeknek megfelelően működjenek. 

 A felhasználói programokról nyilvántartást kell vezetni az ECOTREND- 

gazdasági rendszerben. 
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 A kihelyezett számítógépekre telepített operációs rendszerek és egyéb szoftverek 

épségét, sértetlenségét az informatikai csoport munkatársai időközönként 

ellenőriznek. 

 

3.2.7 Határvédelmi eszközök 

 Az intézet informatikai hálózatát az Internet felől mindkét telephelyen egy-egy 

tűzfal funkciót ellátó számítógép védi. 

 A tűzfalakon keresztül történő forgalmazást a rendszerek folyamatosan 

naplózzák. A hálózati problémák felderítése, megelőzése miatt a naplók adatait 

rendszeresen elemzi az informatikai csoport. 

 A tűzfalak 24 órás műszaki távfelügyeletét, az eszközöket telepítő cég látja el. 

3.2.8 Vírusvédelmi rendelkezések 

 A számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok, trójaiak és egyéb más 

rosszindulatú alkalmazások egyre újabb és újabb generációinak megjelenése 

szükségessé tette, hogy adataink és programjaink védelmére vírusvédelmi 

rendszert működtessünk.  

 Ha az Intézet területére valahol bekerül egy ilyen kártevő alkalmazás, ennek 

terjedését meg kell akadályozni, s a megfelelő szoftver segítségével 

hatástalanítani kell. Intézetünk erre a célra a NOD32 szoftver beszerzése mellett 

döntött és ezt a programot telepítjük minden számítógépünkre. 

 Ez a szoftver automatikusan betöltődik minden számítógép indításkor, és azt 

leállítani csak a rendszergazdának van joga.  

 Azok a számítógépek, amelyek kapcsolódhatnak az intézeti hálózaton keresztül 

az Internetre, az éppen aktuális vírus adatbázist közvetlenül töltik le a 

forgalmazó cég szervereiről. Az Internet kapcsolattal nem rendelkező 

számítógépek pedig a NOD32 rendszer távfelügyeletét ellátó intézeti 

számítógépről töltik azt le.  

 A rendszer frissítése automatikusan elkezdődik a számítógép használatának 

megkezdése után, és rendszeresen újra megtörténik, amennyiben új verzió 

található a szerveren. 

 A távfelügyelet alá bevont számítógépekről mindenkor lekérdezhető a 

számítógépek aktuális állapota. A rendszer naplózza a frissítési, víruskeresési, és 
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riasztási eseményeket. Segítségével a számítógépeket távolból lehet ellenőrizni, 

fertőződés esetén a kártevőt eltávolítani. 

 A NOD32 program bármilyen riasztása esetén a munkavégzést azonnal be kell 

szüntetni, értesíteni kell erről az informatikai csoportot, akik intézkednek az 

esetleges kártevő eltávolításáról. Csak azután lehet a munkaállomáson tovább 

folytatni a munkavégzést, ha a számítógépet az informatikai csoport munkatársai 

megvizsgálták, és azt biztonságosnak minősítették. 

 Amennyiben a munkahely számítógépén a rosszindulatú alkalmazást bármely 

okból kifolyólag nem lehet biztonságosan a NOD32 szoftverrel eltávolítani, a 

gépet az intézeti hálózatról le kell választani, és annak mentesítését egyéb 

módszerrel kell elvégezni. 

 Minden külső adathordozón az első használatba vételt megelőzően kötelező 

vírusellenőrzést végezni. Az ellenőrzést a számítógépére telepített ellenőrző 

programmal bármely felhasználó elvégezheti, ha rendelkezik az ellenőrző 

program használatához szükséges ismeretekkel. Amennyiben nem, az ilyen 

lemezeket az informatikai csoport munkatársaival kell ellenőriztetnie a 

használatba vétel előtt. Felhasználók által floppy lemez a számítógépeken 

lehetőség szerint csak mentésre, archiválásra, jelentés készítésére használható. 

 Rendszert tartalmazó floppy lemezek csak elkerülhetetlen esetekben 

használhatóak (pl., ha vírusellenőrzést kell végezni; programot kell telepíteni). 

Ebben az esetben ezt csak az intézeti informatikusok tehetik meg.  

 Vírusellenőrzést és vírus-mentesítést az Intézet informatikai hálózatán csak a 

rendszergazda, az egyes munkaállomások és a lokálisan működő számítógépek 

merevlemezén pedig a rendszergazda, vagy az informatikai csoport beosztott 

dolgozója végezhet. 

3.2.9 Új rendszer bevezetése, oktatás,  

továbbképzés 

 Az egész Intézet által használt új rendszer bevezetését megelőzően, a 

felhasználók részére oktatást kell szervezni. Ezeken a rendszerben munkát 

végzőknek kivétel nélkül és minden esetben részt kell venniük. A rendszer 

bevezetését megelőző általános oktatás megtartása a rendszer szállítóinak a 

feladata. 
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 A bevezetés után belépő új felhasználók oktatását az informatikai csoport 

munkatársai végzik. A későbbiekben, ha alapvetően megváltozik a használt 

rendszer, újra szükségessé válhat a szállítók általi általános oktatás, vagy 

továbbképzés. 

3.3 INFORMATIKAI DOKUMENTÁCIÓK 

3.3.1 Biztonsági dokumentumok 

 Az informatikai rendszerek biztonságával foglalkozó dokumentumokat minden 

érintett dolgozó számára elérhetővé kell tenni. Ezért az IBSZ az intézeti 

Intranetre is felkerül a minőségbiztosítással kapcsolatos egyéb dokumentumok 

közé. Ezen dokumentumokba minden egyes, az intézeti hálózatba bekapcsolt 

munkaállomásra bejelentkezett dolgozó betekintést nyerhet. 

3.3.2 Eszközök dokumentációi 

Az informatikai csoportnál napra kész leltárt kell vezetni az Intézetben fellelhető 

informatikai eszközökről. Ebben fel kell tüntetni: 

 az eszköz gyári azonosítóját, 

 az eszköz intézeti nyilvántartási számát, 

 az eszközben található részegységeket, 

 az eszközre telepített szoftvereket, 

 a telepített szoftverek licensz adatait, 

 az eszköz elhelyezési helyét, 

 az eszközt használók körét, 

 az eszköz átadásának idejét. 

Ezen adatokon kívül az informatikai eszközök egyéb dokumentációi, gépkönyv, 

használati utasítás, telepítőlemezek, segédletek, stb. az informatikai csoportnál kerülnek 

elhelyezésre. 

3.3.3 Programok dokumentációi 

 A felhasználói programok dokumentációiról az üzemeltetés biztonsága 

érdekében a számítástechnikai csoportnak másolattal kell rendelkeznie. Ez 

történhet papír alapú, vagy elektronikus formában.  

 Lehetőség szerint az elektronikus formában is rendelkezésre álló dokumentumok 

megtekinthetőségét biztosítani kell az Intraneten. 
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3.3.4 Informatikai rendszerekkel készített dokumentumok 

 Az informatikai rendszerekkel készített dokumentumok kezeléséről, biztonságos 

tárolásáról, nyilvántartásáról és selejtezéséről az Intézet Iratkezelési Szabályzata 

és Adatvédelmi Szabályzata rendelkezik. 

 

 

4 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A jelen szabályzat alapján alkalmazni és érvényesíteni kell mindazon jogszabályokat, 

módszertani útmutatókat, amelyek az informatikai rendszerek alkalmazásával 

kapcsolatban előírásokat tartalmaznak. A jogszabályok jegyzékét e szabályzat 3.számú 

melléklete tartalmazza. 

A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg érvényét és hatályát veszti a 

számítástechnikai védelmi szabályzat, valamint az informatikai rendszerek alkalmazását 

szabályozó minden korábbi intézeti rendelkezés. 

Jelen szabályzat 2015.10.01.-én  lép hatályba és visszavonásig marad érvényben. 

Jelen szabályzatot a hatályba lépését követően el kell helyezni az intézet belső 

informatikai hálózatán, valamint egy példányát a minőségügyi előadónál el kell 

helyezni.  
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5 MELLÉKLETEK 

1. Számú melléklet: Szoftverhasználatra vonatkozó alkalmazotti nyilatkozat 

 

Mátrai Gyógyintézet 

3233. Mátraháza 

 

Nyilatkozat 

a Mátrai Gyógyintézet informatikai rendszerében alkalmazott szoftverek szabályszerű 

használatáról 

 

Alkalmazott neve: ____________________________________ 

Munkahelye   ____________________________________ (osztály) 

Beosztása:  ____________________________________ 

A szoftverek használatát illetően az Intézet az alábbi elveket követi: 

1. Az Intézet alkalmazottai a hálózaton, vagy a számítógépeken található szoftvereket 

kizárólag a licencszerződéseknek megfelelően használhatják. 

2. Amennyiben az Intézet alkalmazottainak tudomására jut, hogy a megvásárolt szoftvert, 

vagy azzal kapcsolatos dokumentációt nem az Intézet Informatikai Biztonsági Szabályzata 

szerint használják, akkor azt kötelesek jelenteni feletteseiknek! 

3. Az Intézet alkalmazottai számára tiltja a szoftverek illegális másolását (az illegális 

másolásból eredő hátrányos jogkövetkezményeket az illegális másolatot készítő személy 

viseli). 

4. Az Intézet külső cégtől vásárolja meg a számítógépes szoftverek licencengedélyét. Az 

Intézet a licencszerződéssel nem válik a szoftverek tulajdonosává és azok dokumentációját és 

adathordozóit a szoftverek fejlesztőjének külön engedélye nélkül nem áll jogában 

reprodukálni. 

Tudomásul veszem az Intézet szoftverhasználatra vonatkozó elveit, “Szoftverhasználati 

rendjének” betartását magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

Mátraháza, ___________________ 

 

 _____________________   ____________________ 

 Dolgozó aláírása    Munkahelyi vezető aláírása 
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2. Számú melléklet: Informatikai katasztrófa elhárítási terv 

Jelen terv az Intézet informatikai rendszerében esetlegesen előálló katasztrófák 

bekövetkezése utáni helyreállító tevékenységet kívánja meghatározni. 

1. Katasztrófaszintek meghatározása: 

 Alacsony informatikai katasztrófaszint, amennyiben egy munkahely, vagy az ott 

található informatikai eszközök közül csak egyet ér sérülés 

 Közepes informatikai katasztrófaszint, amennyiben a szerverpark valamelyik eleme, 

illetve a II. biztonsági kategóriába sorolt, kiemelt rendszerek valamelyikét éri sérülés 

 Magas informatikai katasztrófaszint, amennyiben a szerverpark több eleme, vagy az 

I biztonsági kategóriába sorolt, kritikus rendszereket éri sérülés.  

 Legmagasabb informatikai katasztrófaszint, amennyiben az intézeti szerverpark 

egésze megsemmisül. 

2. Informatikai katasztrófát megelőző intézkedések: 

 A szerverhelység és az informatikai csoport dolgozói munkahelyének fokozott 

védelmének megteremtése betörés, tűz és egyéb más elemi csapás ellen. 

 A helyreállítás biztonságát szavatoló mentési, archiválási rendszer kialakítása, 

naprakész alkalmazása. 

 Az azonnali helyreállítás célját szolgáló legalapvetőbb tartalék eszközök beszerzése 

és azok biztonságos tárolása. 

3. Informatikai katasztrófa helyzet elrendelése: 

Minden informatikai eszközt ért sérülést haladéktalanul jelenteni kell az informatikai csoport 

vezetőjének. Alacsony informatikai katasztrófaszint esetén az informatikai csoportvezető 

saját hatáskörben dönt a helyreállítási folyamat elindításáról. Az esetek többségében az ilyen 

szinten bekövetkezett katasztrófák nagyobb kiesés nélkül az informatikai csoport 

rendelkezésére álló eszközeivel kiküszöbölhetők, helyreállíthatók.  

Közepes vagy annál magasabb informatikai katasztrófa bekövetkezésekor azonnal értesíteni 

kell az Intézet főigazgatóját. Az ilyen esetekben az informatikai csoport rendelkezésére álló 

erőforrások nem, vagy csak részben elegendőek egy a minimális működési szintre történő 

helyreállítási folyamat megkezdéséhez. Mivel a közepes, vagy annál magasabb informatikai 
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katasztrófák az Intézet alapműködését akadályozzák, veszélyeztetik, ezért a helyreállításhoz 

szükséges döntéseket is a legfelsőbb szinten kell meghozni. 

4. Informatikai katasztrófát követő intézkedések: 

Alacsony informatikai katasztrófaszint bekövetkezése esetén a sérülést szenvedett eszközt az 

Intézeti hálózatról haladéktalanul le kell választani! Az eszközt az informatikai csoport 

szállítatja el javításra. Ha a napi munkamenethez az illető munkahelyen feltétlenül szükséges 

az eszköz működése, az informatikai csoportnál meglévő tartalék készülékek közül, vagy más 

helyről átcsoportosítva kell azt biztosítani!  

Alacsony informatikai katasztrófa esetén a katasztrófa okozta kiesés elhanyagolható mértékű. 

 Alacsony informatikai katasztrófaszint esetén az informatikai csoport vezetője saját 

hatáskörben jogosult intézkedni a helyreállításról. 

Közepes informatikai katasztrófaszint bekövetkezése esetén a működés visszaállítását 

haladéktalanul meg kell kezdeni! Ha a szerverek valamelyike szenved sérülést, akkor 

 lehetőség szerint a működő szerverek egyikére kell ideiglenes jelleggel áttelepíteni a 

kiesett rendszert.  

 Ha ez nem lehetséges, akkor az informatikai csoport tartalék eszközeire kell 

ideiglenesen a rendszert feltelepíteni.  

 Amennyiben a tartalék eszközök egyike sem alkalmas a rendszer feltelepítéséhez, 

futtatásához, az informatikai csoport egyik működő számítógépére kell azt telepíteni.  

Mindhárom esetben a helyreállított rendszer teljesítményében lehet lényeges eltérés az eredeti 

szerver teljesítményéhez képest. Ezért a szerver teljes helyreállítása, javítása idejéig 

korlátozott számú, vagy ütemezett hozzáférés elrendelésére lehet szükség. 

A közepes informatikai katasztrófa esetén a kiesés legfeljebb 1-2 munkanap. 

 Közepes informatikai katasztrófaszint esetén az informatikai csoport vezetője az 

intézkedésre jogosult. 

Magas informatikai katasztrófaszint bekövetkezése esetén a helyreállításhoz már nem minden 

esetben állnak rendelkezésre eszközök a helyben történő és azonnali helyreállításhoz. A 
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kritikus biztonsági kategóriába sorolt rendszerek némelyikét korlátozott lehetőségekkel át 

lehet telepíteni másik eszközre. Mint például a MEDITCOM rendszert az ECOTREND 

rendszert futtató szerverre, és viszont.  

Azonban mindkét szerver egyidejű sérülése esetén új szerver beállítása szükséges. Nagy 

teljesítményű tartalék szerver nem áll rendelkezésére az informatikai csoportnak. Ezért a 

kiesett szerver/szerverek helyére ideiglenesen munkaállomásokat kell átalakítani. 

Magas informatikai katasztrófaszint esetén a kiesés a legfontosabb rendszerek esetén néhány 

munkanap is lehet. A kiesés idejére a szükséges ügyviteli, adminisztrációs feladatokat írásban 

kell elvégezni, majd a rendszer részleges, vagy teljes indulása után visszamenőlegesen 

pótolni. 

A Legmagasabb informatikai katasztrófaszint bekövetkezése esetén már a helyreállításhoz 

szükséges erőforrások előteremtése is hosszú időt vehet igénybe. Ilyen esetben még az sem 

kizárt, hogy az Intézetnek külső segítséget kell igénybe vennie a fenntartó részéről. A teljes 

helyreállítás idejét nehéz megbecsülni a legmagasabb informatikai katasztrófaszint 

bekövetkezésekor. Az egyéb károktól is függően a részleges helyreállítás elérheti, vagy akár 

meghaladhatja az 1-2 hetet is. 

 Magas, és Legmagasabb informatikai katasztrófaszint esetén az Intézet főigazgatója 

rendelkezik a helyreállításról. 
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3. Számú melléklet: Kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 2013. évi L. törvény – az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról 

 26/2013. (X.21.) KIM rendelet – 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 szintre sorolási követelményeiről 
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4. Számú melléklet: Felhasználói jogosultság igénylőlap (medikai rendszer) 
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5. Számú melléklet: Felhasználói jogosultság igénylőlap(gazdasági rendszer) 

 


