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1. Általános Rendelkezések 
Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban Intézmény), Informatikai 

Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban IBSZ) a 2011.évi CXII. Törvény az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 2009. évi CLV. törvény a 
minősített adat védelméről szóló rendelkezései alapján a következők szerint határozom meg: 

1.1. Az IBSZ célja 

Az IBSZ célja, hogy az Intézmény által üzemeltetett informatikai rendszerre vonatkozóan  
• biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elvének és az adatbiztonság követelményeinek 

– az adat-, a titok-, a  vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó előírások – betartását, 
• meghatározza a számítástechnikai hardware és szoftver eszközök használatának, az 

adatkezelés folyamatának biztonsági szabályait 
o hardware, szoftver eszközök, hálózatok, stb. rendeltetésszerű használatát,  
o az üzembiztonságot szolgáló műszaki fenntartási és karbantartási teendők 

elvégzését, 
o az adatállományok formai és tartalmi helyességének és épségének megőrzését, 

biztonságos archiválását, 
• minimálisra csökkentse az adatok jogosulatlan elérésének, megváltoztatásának, ill. 

nyilvánosságra hozatalának a lehetőségét, 
• biztosítsa az alkalmazott szoftverek sértetlenségének, megbízható működésének 

feltételeit 
• a jogosultság és hozzáférés rendszerének dokumentált kialakítását, 
• szabályozza a biztonsági intézkedéseket, 
• meghatározza az informatikai szerepköröket és előírja az egyes szereplők 

informatikai biztonságot érintő feladatait, kötelezettségeit 
A célok elérése érdekében a védelemnek működnie kell, az egyes rendszerelemek 

fennállásának teljes ciklusa alatt – a tervezéstől az alkalmazáson (üzemeltetésen) keresztül a 
felszámolásukig, és azt követően az elévülés, illetve a selejtezhetőség időtartama alatt. 

1.2. Alapul vett irányelvek, követendő szabványok, ajánlások 

Az IBSZ, az Intézmény információvédelme szabályozásának eszköze, ami a működési 
területén hatályos jogszabályok, szabványok, ajánlások előírásain alapul, amelyek a következők. 

1.2.1. 1997.évi XLVII. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről 

1.2.2. 2009.évi CLV. törvény - a minősített adat védelméről 
1.2.3. 2011.évi CXII. Törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
1.2.4. MSZ ISO/IEC 27002:2011 - Az információbiztonság irányítási gyakorlatának 

kézikönyve 
 

Az Intézmény, a tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban 
SZMSZ), valamint a szakági utasításokból és a magasabb jogszabályokból levezetett ügyrendek, 
eljárásrendek és belső szabályzatok szabályozzák, úgy mint: 
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1.2.5. Adatvédelmi Szabályzat  
1.2.6. Iratkezelési Szabályzat 
1.2.7. Tűzvédelmi Szabályzat  
1.2.8. A vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályozások  

• Leltározási szabályzat 
• Selejtezési szabályzat 

 

1.3. A szabályzat felülvizsgálatának rendje 

Az Informatikai Biztonsági Szabályzatot az informatikai infrastruktúrában, a jogszabályi 
környezetben és az Intézménynél bekövetkező változások miatt rendszeresen aktualizálni kell. 

A felülvizsgálatot évente legalább egyszer, vagy ha a működés rendjében változás történik, 
az Informatikai Biztonsági vezető végzi el. A felülvizsgálat tényét dokumentálni kell. 

Amennyiben a felülvizsgálat jogszabályváltozás miatt esedékes, azt a jogszabályban kitűzött 
határidőig el kell végezni.  

A szabályzatot és annak módosításait az Ügyvezető Igazgató hagyja jóvá. 
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2. Az IBSZ hatálya 

2.1. Az IBSZ személyi hatálya 

Kiterjed az Intézmény minden fő- vagy részfoglalkoztatás dolgozójára, ill. az Intézménnyel 
szerődéses jogviszonyban lévő más szervezetek munkavállalóira. 

Az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állók esetében a szerződéskötőnek kell 
gondoskodnia arról, hogy a szerződésekben az IBSZ előírásai kötelezettségként megjelenjenek.  

2.2. Az IBSZ területi hatálya 

Az IBSZ rendelkezéseinek teljes körű és értelemszerű alkalmazása a Intézmény alábbiakban 
felsorolt telephelyein elhelyezett valamennyi szervezeti egységére nézve kötelező. 

2.2.1. A kft. székhelye: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30. 
      (Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet) 

2.2.2. A kft. telephelyei:  
Mentálhigiénés Gondozó 

      1041 Budapest, Nyár utca 42-44. 
       

Védőnői szolgálat 
      1042 Budapest, Király utca 19-21. 
      1044 Budapest, Erdősor utca 1. 
      1045 Budapest, Pozsonyi út 23. 

1048 apest, Galopp utca 6. 
1048 Budapest, Hargita utca 1. 

Gyermekfogászat 
1042 Budapest, Király utca 9. 

2.3. Az IBSZ tárgyi hatálya 

Kiterjed az Intézmény valamennyi telephelyére:  
2.3.1. a szervezeti egységei által használt, vagy tárolt az informatikai infrastruktúra 

elemét képező hardware, szoftver elemre 
2.3.2. az informatikai folyamatban keletkező valamennyi dokumentációra 
2.3.3. a védelem tárgyát képező adatok teljes körére, keletkezésük és feldolgozásuk 

helyétől, megjelenési formájuktól függetlenül 
2.3.4. adathordozókra, azok tárolására, felhasználására, megsemmisítésére beleértve a 

feldolgozásra történő beérkezés és a felhasználókhoz történő eljuttatás 
folyamatait is 

2.3.5. adatfeldolgozó programrendszerekre, valamint a feldolgozást támogató 
rendszerszoftverek tartalmi és logikai egységeire, előírásszerű felhasználására, 
reprodukálhatóságára 

2.3.6. a rendszer elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiségekre 
 
A felhasználók számára az IBSZ megismertetésére az Informatikai Biztonsági vezető 

informatikai oktatás részeként központi oktatást szervez. 
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Új belépők esetén, belépéskor el kell olvasniuk az IBSZ 2.sz. mellékletét - „Szabályzat az 
Informatikai eszközök használatáról“ - és alá kell írniuk a nyilatkozatot, IBSZ 1.sz melléklet.  

Ha az elolvasás során kérdés merül fel a munkavállalóban, akkor az Informatikai Biztonsági 
vezető köteles konzultációs lehetőséget biztosítani a kérdés megválaszolására, az aláírást 
megelőzően. Egyébként, igény szerint, de legfeljebb havi egy alkalommal, az új belépők részére 
az Informatikai Biztonsági vezető oktatást tart. 

Az IBSZ rendelkezéseit minden újonnan üzembe helyezett informatikai rendszer esetében 
teljes körűen kell alkalmazni. 

A szabályozás hatályba lépésének időpontjában működő rendszer esetében egyedi eltérés az 
Informatikai Biztonsági vezető egyetértésével meghatározott, átmeneti időszakra megengedhető. 
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3. Alapfogalmak 

3.1. Adatkezelés  
3.1.1. 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; 

3.1.2. Különleges adat 
� 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; 
3.1.3. 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; 

3.1.4. Adatkezelés - az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, hasznosítása, ideértve a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt és 
törlést is  

� adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további 
felhasználásuk megakadályozása is; 

3.1.5. 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.  

3.1.6. Adatfeldolgozás - az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől. 

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

3.1.8. Adattovábbítás - ha az adatot meghatározott harmadik fél számára 
hozzáférhetővé teszik. 

3.1.9. Nyilvánosságra hozatal - ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 
3.1.10. Adatbiztonság: az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó 

köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai 
és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

3.1.11. az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 

3.2. Rendszerüzemeltetés 
3.2.1. Shareware - ingyenesen, de csak korlátozott mértékben és/vagy ideig 

terjeszthető, birtokolható és felhasználható software. 
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3.2.2. Freeware - olyan szellemi termék, amelyet szerzője bizonyos feltételek mellett 
(rendszerint anyagi haszonszerzéssel össze nem függő, személyes célú 
felhasználásra) ingyenesen bocsát bárki rendelkezésére. 

3.2.3. Chat (csevegés) Számítógép segítségével, a számítógép-hálózaton keresztül, 
kettő vagy több felhasználó között történő valós idejű szöveges kommunikáció. 

3.2.4. Rendelkezésre állás - olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy az adott 
objektum feljogosított entitás által támasztott igény alapján hozzáférhető és 
igénybe vehető legyen. 

3.2.5. Bizalmasság, titkosság - olyan tulajdonság, amely biztosítja, hogy az 
információt jogosulatlan egyének, entitások vagy folyamatok számára nem teszik 
hozzáférhetővé, és nem hozzák azok tudomására.  

3.2.6. Információbiztonság - az információ bizalmasságának, sértetlenségének és 
rendelkezésre állásának megőrzése; továbbá, egyéb tulajdonságok, mint a 
hitelesség, a számonkérhetőség, a letagadhatatlanság és a megbízhatóság, szintén 
ide tartozhatnak. 

3.2.7. Információbiztonsági esemény - valamely rendszer, szolgáltatás, illetve hálózat 
meghatározott állapotának előfordulása, amely az információbiztonsági 
szabályzat lehetséges megsértésére, vagy a biztonsági ellenintézkedések 
hiányára, vagy a biztonsággal esetleg összefüggő, korábban nem ismert helyzetre 
utal. 
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4. Az informatikai rendszer védelme  

4.1. Az informatikai infrastruktúra működését veszélyeztető tényezők 

Az információ feldolgozására, tárolására, továbbítására, megjelenítésére alkalmas 
eszközök fizikai károsodását okozó lehetséges veszélyforrások 

4.1.1. Elemi csapás 
� földrengés 
� árvíz, tűz 
� villámcsapás 

4.1.2. Környezeti hatások 
� légszennyezettség, por 
� nagy teljesítményű elektromágneses térerő 
� elektrosztatikus feltöltődés 
� a hőmérséklet és a levegő nedvességtartalmának nagyfokú ingadozása 

4.1.3. Közüzemi szolgáltatásokban bekövetkező üzemzavarok 
� feszültség-kimaradás, feszültségingadozás 

4.1.4. Emberi tényezők 
4.1.4.1. Szándékos károkozás 

� illetéktelen hozzáférés (adatokhoz, eszközökhöz) 
� adatok és/vagy eszközök eltulajdonítása 
� rongálás (eszközök, adathordozók, adatok) 
� hibás, megtévesztő adatok bevitele 
� a feldolgozás munkafolyamatainak zavarása 

4.1.4.2. Nem szándékos, gondatlan károkozás 
� figyelmetlenség (ellenőrzés hiánya) 
� szakmai hozzá értés hiánya 
� a megváltozott körülmények figyelmen kívül hagyása 
� illegális másolat, vírusfertőzött adathordozó használata 
� a biztonsági követelmények és gyári előírások be nem tartása 
� adathordozók helytelen tárolása, kezelése 
� a karbantartási műveletek elmulasztása 

4.2. A informatikai védelmi rendszer kialakítása 

Célja, hogy a 4.1. pontban felsorolt tényezők bekövetkezését megelőzze ill. bármelyikének 
fennállása esetén a bekövetkező káresemény negatív hatásait minimálisra csökkentse. 

Magában foglalja  
� a mindenkori technikai fejlettségnek megfelelő műszaki 
� szervezeti 
� programozási 
� jogi intézkedések 

összességét. 
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4.3. A védelmi intézkedések hatóköre 

Kiterjed: 
4.3.1. a rendszer elemeinek elhelyezését szolgáló helyiségekre 
4.3.2. az informatikai infrastruktúra hardware, szofver elemeire 

4.3.2.1. az alkalmazott hardware eszközök és azok működési biztonságára 
4.3.2.2. alkalmazott program rendszerek, és azok működési biztonságára 

4.3.3. adatok előírásszerű felhasználására, reprodukálhatóságára, 
4.3.3.1. az adatok és adathordozókra megsemmisítésükig,  

4.3.4. az informatikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányokra és 
dokumentációkra 

4.3.5. személyhez fűződő és vagyoni jogokra 

4.4. A védelmi rendszer működtetése 

4.4.1. A kommunikációs hálózat védelme  

Az informatikai hálózat külvilág felől érkező esetleges betörési kísérletek, támadások 
ellen védelmet a telephelyeinken telepített tűzfalak biztosítják. 

A belső hálózat felől érkező illetéktelen hozzáférést a felhasználók és a jelszó ellenőrzése 
hivatott kizárni. 

A vírusvédelmet elsősorban a központi tűzfalon telepített vírus ellenőrző program végzi. 
A számítógépeken Microsoft vírusellenőrző program fut, amely a lokális vírusvédelmet hivatott 
ellátni. 

A lokális gépekre telepített vírusvédelmet kikapcsolani szigorúan tilos.  

4.4.2. Tűzvédelem 

A szerverszoba  „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik. 
� az adatállomány archiválására szolgáló helység külön tűzszakaszt képez,  

függetlenül a szerverszobától 
A tűzvédelem feladatait és a munkavégzés céljára szolgáló helyiségek tűzvédelmi 

besorolását az Intézmény egészére vonatkoztatva a Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg 

4.4.3. Az informatikai infrastruktúra elemeinek ill. az elhelyezésükre szolgáló 
helyiségek védelme 

Az informatikai infrastruktúra elemei  
� a struktúrált hálózat 
� az adatfeldolgozó számítógépek és azok részegységei, tartozékai, 

perifériái  
� a rendszer és felhasználói programok 
� dokumentációk 

valamint az elhelyezésükre szolgáló helyiségek, úgy mint 
� a rendelők, laboratóriumok, irodák, recepciós helyiségek, portaszolgálat 

helyiségei, üzlethelyiségek, raktárak, a szerverszoba ill. folyosók 
Ezen helyiségeknek, a jellegüktől függően zárhatónak, tűz és érintésvédelmi szempontból 

szakszerűen ellátottnak és ellenőrzöttnek kell lennie. 
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A munkavégzés befejezését követően a helyiségeket áramtalanítani kell!  
Kivételt képez ez alól a szerverszoba, a portaszolgálat helyisége, valamint azon eszközök 

összessége, amelyeket 24 órás üzemben kell működtetni. 

4.4.3.1. Szerver szoba 

A szerverszobában kerültek elhelyezésre a struktúrált hálózat központi aktív és 
passzív elemei, úgy mint 

� szerverek 
� szünetmentes tápegységek 
� aktív/passzív hálózati elemek, rendezők 

 
4.4.3.1.1. az üzembiztos működés fenntartása érdekében légkondícionálást kell 

biztosítani a szerverszobában 
4.4.3.1.2. a villamosenergia szolgáltatás kimaradása okozta adatvesztés 

megelőzése érdekében a szervereket min. 30 perces áthidalási időt 
biztosító szünetmentes tápegységről kell üzemeltetni 

4.4.3.2. Munkavégzés és tárolás céljára szolgáló helyiségek 

A rendelők, laboratóriumok, irodák, recepciós helyiségek, portaszolgálat helyiségei, 
üzlethelyiségek, raktárak, folyosók ahol a struktúrált hálózat aktív/passzív elemei ill. a 
munkavégzést szolgáló munkaállomások és azok perifériái kerültek/kerülnek 
elhelyezésére. 

4.4.4. A helyiségekbe történő belépés, tartózkodás 

A helyiségekben tartózkodó, az oda bejutó személyek nem veszélyeztethetik az 
Intézmény informatikai adatbiztonságát. 

4.4.4.1. A belépés kategorizálása az alábbiak szerint két csoprtra bontással történik. 
4.4.4.1.1. Felügyelet és külön engedély nélkül bármely helyiségbe beléphetnek 

� az Intézmény vezető beosztású dolgozói, úgymint az ügyvezető igazgató, 
orvos igazgató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, műszaki vezető, 
informatikai biztonsági vezető, rendszergazda 

� az Intézmény oda beosztott munkavállalói 
� az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek arra 

jogosított munkavállalói 
� az arra külön eseti vagy állandó engedélyben felhatalmazottak 

4.4.4.1.2. csak engedély és/vagy felügyelet biztosítása mellett léphet be 
� az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyek, azok kísérői 
� munkavégzés céljából az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló 

szervezetek alkalmazottai, amennyiben nem tartoznak az előbbi 
kategóriába 

� ellenőrzés céljából, a szakhatóságok arra felhatalmazott képviselői 
 

4.4.4.2. A felügyeletet biztosítása 
Az Intézmény azon szervezeti egysége köteles biztosítani, amely az adott 

tevékenység működtetésében érintett, az alábbiak szerint: 
Műszaki, távközlési munkavégzés, tűzvédelmi ellenőrzés Műszaki vezető 
Egészségügyi szakhatóság     Igazgatóság 
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Informatikai, ellenőrzés     Informatika 
 
 

4.4.5. Szerverszoba 

Külön kategória a szerverszoba, amelyre az alábbiakat kell alkalmazni 
4.4.5.1. felügyelet nélkül csak az alábbi személyek jogosultak a helyiségbe belépni, ott 

tartózkodni 
� az ügyvezető igazgató 
� az informatikai Biztonsági vezető 
� rendszergazda 

4.4.5.2. csak felügyelettel léphetnek be azok, akik nem tartoznak a fenti csoportok 
valamelyikébe  

�  munkavégzés céljából  
� az intézmény saját dolgozói  
� az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló 

szervezetek alkalmazottai, /pl. takarítók/ 
� ellenőrzés céljából  

� a szakhatóságok arra felhatalmazott képviselői 
4.4.5.3. Az Intézmény ill. az üzlethelyiségek nyitvatartási ideje alatt a folyosókon és az 

üzlethelyiségekben bárki tartózkodhat, aki az Intézmény szolgáltatásait kívánja 
igénybe venni. 

4.4.5.4.  Rendkívüli események bekövetkezése esetén, a helyiségekbe történő bejutást a 
portaszolgálat teszi lehetővé, a kármérséklés és a mentési feladatok elvégzése 
érdekében. 

A felügyelet nélküli belépési, tartózkodási engedélyek kiadását az Intézmény ügyvezető 
igazgatója, annak távollétében a kijelölt helyettese hagyja jóvá a megfelelő szakterület 
előterjesztése alapján. 

4.4.5.5. Hozzáférés az informatikai rendszer hardware elemeihez 

Az üzlethelyiségekben és folyosókon kerültek elhelyezésre aktív és/vagy passzív 
hálózati eszközök ill. a beléptető rendszer elemei. 

4.4.5.5.1. Az aktív és passzív hálózati elemekhez történő hozzáférés csak a 
rendszergazda részére, vagy az Informtikai Biztonsági vezető által 
felhatalmazott személyek részére engedélyezett.  

4.4.5.5.1.1. Az eszközöket, kulccsal zárható rack szekrényekben kell 
üzemeltetni és a hozzáférést dokumentálni kell. 

4.4.5.5.1.2. Ellenőrzés, munkavégzés céljából az intézménnyel 
szerződéses jogviszonyban álló szervezetek arra felhatalmazott 
alkalmazottai, képviselői eseti elbírálás alapján felügyelettel vagy 
annélkül, jogosultak hozzáférni az informatikai infrastruktúra 
elemeihez, mind a szerver szobában mind a közös helyiségekben. 

4.4.5.5.2. A beléptető rendszer elemei 
4.4.5.5.2.1. Ellenőrzés, munkavégzés céljából az intézménnyel 

szerződéses jogviszonyban álló szervezetek arra felhatalmazott 
alkalmazottai, képviselői eseti elbírálás alapján felügyelettel vagy 
annélkül, jogosultak hozzáférni a beléptető rendszer 
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elemeihez./kapuk, szerver/ 
4.4.5.5.2.2. A betegek ill. látogatók csak a rendeltetésének megfelelő 

módon vehetik igénybe a beléptető rendszer elemeinek a 
szolgáltatásait. 

 
 

4.5. Berendezések karbantartása 

A berendezéseket, üzemeltetési naplóban dokumentáltan, rendszeresen karban kell tartani 
a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása érdekében. 

Az informatikai infrastruktúra üzemeltetéséért, karbantartásáért az Informatika Biztonsági 
vezető a felelős. 

4.6. A hardware, szoftver eszközök nyilvántartása 

Az eszközöket, egyedi azonosításukat biztosító azonosítóval kell ellátni és az 
elhelyezésükre szolgáló helyiség leltárában kell nyilvántartásba venni (Leltározási Szabályzat). 

Az infrastruktúra elemeinek költöztetését, leltárhelyek között csak a rendszergazda 
felügyeletével történhet! A változásokat dokumentálni kell, a Leltározási Szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően. 
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5. Az adatok védelme 

5.1. Adatok és hozzáférési jogosultság 

Az Intézmény információs rendszere által kezelt adat a központi szervereken található   
adatbázisokban tárolódik. A szervezeti egységek a közös hozzáférésű adatállományaikat a 
szerverek intraneten elérhető publikus könyvtáraiban tárolhatják. 

Az egyéni felhasználók esetlegesen keletkező elektronikus dokumentumai a szervereken 
kialakított, felhasználóhoz rendelt könyvtárakban kerül tárolásra.  

A munkaállomások háttértárolóit, a munkavégzés eredményeként keletkező adatok átmeneti 
tárolására lehet használni!  

A titkot képező adatok védelme, a feldolgozás – továbbítás, tárolás - során az operációs 
rendszerben és a felhasználói programokban alkalmazott programozástechnikai eszközökkel, ill. 
hardwarees kulcsok alkalmazásával biztosított. 

5.2. Az adatokat és a feldolgozás folyamatát érintő veszélyek 

Alapvető elvárás, hogy az informatikai eszközökhöz /hardware, szofver/ csak az arra 
jogosított felhasználók férjenek hozzá. 

Az alkalmazott szoftverek működtetése során előforduló veszélyforrások 
� emberi gondatlanság, szervezetlenség 
� szándékosan elkövetett illetéktelen beavatkozás 
� üzemeltetési dokumentáció hiánya 
� képzetlenség 

Adathordozók 
� zárható, tűzvédett helyen kell elhelyezni úgy, hogy tárolás közben ne 

sérülhessenek 
� adathordozót más szervezetnek átadni csak ügyvezető igazgatói 

engedéllyel lehet 

5.3. Az informatikai adatfeldolgozás folyamatának védelme 

5.3.1. adatrögzítés védelme 
� a keletkező adatok  

� a beteg személyes adatai és különleges adatai 
� a gazdasági rendszerben keletkező adatok 

� adatbevitel hibátlan műszaki állapotú berendezésen történjen 
� az adatrögzítést végző szoftver védelme 

� a feldolgozó programoknak megfelelő ellenőrző funkciókkal kell 
rendelkeznie 

� a rögzített tételek visszakereséshetősége és javíthatósága 
� adatrögzítés, adatfeldolgozás során a munkaállomások monitorait 

úgy kell elhelyezni, hogy arra illetéktelen személy ne láthasson 
bele 

5.3.2. hozzáférési lehetőség 
� az Intézmény által üzemeltetett számítástechnikai eszközökön 

munkavégzés csak az arra jogosult munkavállalók részére engedélyezett, 
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érvényes azonosítóval és jelszóval 
� a rendszerhez csatlakozni kivülről, csak az Informatikai Biztonsági vezető 

engedélyével,  a megfelelő biztonsági elvárások teljesítése mellett lehet  
� a kialakított felhasználói azonosító rendszer biztosítja a munkavégzés és a 

magáncélú használat során keletkező adatok elkülönítését 
5.3.3. Felhasználók azonosítása 

� felhasználót azonosítóval és jelszóval azonosítja a rendszer, a jelszó 
minimum 6 karakter hosszú, csak az angol abc betűit és/vagy számot 
tartalmazhat 

� Csoport felhasználó 
� csoportot képeznek az adott szervezeti egység, szakrendelés 

dolgozói, akik ugyanazon adathalmazon dolgoznak  
� a csoport egy azonosítóval és egy a csoport részére kiadott 

jelszóval rendelkezik, ami a belépést biztosítja 
� a csoport azonosítóval történő bejelentkezés esetében tilos a 

rendszer magánjellegű használata  
� Egyéni felhasználó 

� minden alkalmazott rendelkezik egyedi azonosítóval és jelszóval, 
ami lehetővé teszi az egyéni hozzáférést a rendszer erőforrásaihoz 

� magáncélú használatot kérni kell a közvetlen munkahelyi 
vezetőnél, amit az Informatikai Biztonsági vezető felé jeleznie kell 
a hozzáférés megadásához 

� az Informatikai Biztonsági vezető a kérelmet indokolt esetben 
elutasíthatja 

5.3.4. A felhasználó a hozzá rendelt /csoport, egyéni/ jogosultságokkal rendelkezik, 
ami meghatározza a hozzáférés szintjét 

� az eszközök, a rajtuk zajló folyamatok, a felhasználó által kifejtett 
aktivitás és a tárolt adatok a munkáltató által bármikor ellenőrizhetők és 
rögzíthetők függetlenül attól, hogy a magáncélú használat engedélyezett-e 
valamely felhasználó számára vagy sem 

� az üzemeltetői, rendszergazdai jogosultságok által megszerezhető, ill. a 
rendszer-használat naplózásával, a forgalom ellenőrzésével, továbbá más 
számítástechnikai eszközökkel gyűjtött információk az Intézmény 
működésének javítására, a rendellenes használat kiszűrésére, a 
szabálysértő magatartás felderítésére használhatók 

� egyéb célokra való információgyűjtésre vagy felhasználásra csak az 
Intézmény Ügyvezető Igazgatója adhat utasítást 

5.3.5. Adatok / adathordozók védelme 
� az adatok tárolása a központi szervereken történik 
� a keletkezett adatokat archiválni kell, az adatok reprodukálatósága 

érdekében, a rendszer esetleges meghibásodása esetére 
� az adathordozók logikai védelmét az operációs rendszer és az ehhez 

tartozó ellenőrző, file-kezelő alkalmazásokkal kell biztosítani 
� az üzemeltetésből kivont eszközöket elszállításra, csak a belső 

adathordozók nélkül lehet átadni 
� a szükségtelenné vált adatokat/adathordozókat felügyelet mellett, meg kell 

semmísíteni 
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� az Intézmény tevékenysége során keletkező adatok hordozható adattároló 
eszközökre másolni tilos, kivéve azon munkahelyeket (röntgen, CT, labor) 
ahol ez üzemszerűen szükségszerű 

� adatállományt csak elektronikus úton vagy az Intézmény által biztosított 
adathordozó eszköz alkalmazásával lehet továbbítani, az Adatvédelmi 
Szabályzatban foglaltak teljesülése esetén 

� tilos a magán tulajdonban lévő adathordozókat munkavégzés céljára 
igénybe venni, illetve 

� tilos a munkavégzés céljára szolgáló adathordozókat magáncélra használni 
� adathordozók megőrzése 
� az adathordozók megőrzési idejét a köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló többször módosított 1995. évi 
LXVI. törvény, továbbá az Intézmény  Iratkezelési Szabályzatában 
foglaltak határozzák meg 

� adathordozót, csak az adat tulajdonosa a saját adataival, vagy az arra 
felhatalmazott munkavállaló vihet ki az Intézményből, a megfelelő 
biztonsági előírások betartása mellett 

5.4.  Az adatkezelési folyamat ellenőrzése  

A teljes adatkezelési folyamat felügyelete az Intézmény Adatvédelmi Szabályzatában 
foglaltnak megfelelően történik. 

5.5. Az adatközlés, a kommunikáció titkosítása  

Személyes- és különleges-adatokat nyilvános hálózaton továbbítani titkosítás nélkül tilos! 
Az adat tulajdonosának írásos belegyezése birtokában az adatokat a meghatalmazásban 

megadott email címre titkosítás nélkül is el lehet küldeni. 
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6. Selejtezés, sokszorosítás, másolás 
Az Intézmény számítástechnikai infrastruktúra elemeinek selejtezése a Selejtezési 

Szabályzatában foglaltak alapján, míg az adatok és a dokumentumok kezelése az Adatvédelmi és 
Iratkezelési Szabályzat előírásai alapján történik. 

6.1. Selejtezés 

Selejtezni kell  
6.1.1. minden olyan, az informatikai infrastruktúra elemét képező hardware, szoftver 

ezközt, amely működése megbízhatatlan és nem javítható 
� a selejtezett adathordozóról, minden adatot, felhasználói és rendszer 

programokat, speciális törlő programokkal kell eltávolítani 
� vagy fizikailag meg kell semmisíteni az adathordozót, ha az sérült, 

felhasználásra alkalmatlan CD, DVD lemez, külső elektronikus 
adathordozó/ Pendrive, SDCard stb./  

6.2. Sokszorosítás 

Sokszorosítást, másolást csak az érvényben lévő adatvédelmi és szerzői jogi törvények 
előírásainak megfelelően lehet végezni, 

6.2.1. a rendszer működése közben keletkező üzemi másolatok nem minősülnek 
másolatnak 

6.2.2. biztonsági illetve archív adatállomány előállítása is másolásnak minősül 
6.2.3. az adatállományok védelme biztosítja, hogy az adatok a rendeltetésszerű 

használat mellett ne sérülhessenek és reprodukálhatók legyenek 
� az adatállományokat tartalmazó adathordozókról /elektronikus, mágneses, 

optikai/ biztonsági másolatot kell készíteni 
� másolt adatállomány csak az illetékes vezető és az Adatvédelmi Felelős 

engedélyével adható ki 

7. Szoftverek védelme 
Bármilyen terjesztési engedéllyel (shareware, freeware, jogtiszta) rendelkező szoftvert, az 

Intézmény által üzemeltetett számítógépre telepíteni csak az Informatikai Biztonsági vezető 
írásos engedélyével a rendszergazda végezhet. 

A felhasználó nem jogosult az Intézmény szoftvereit magáncélra lemásolni, más gépre 
telepíteni ill. használni. 

A felhasználó nem jogosult önállóan, a telepített szoftver beállításait megváltoztatni, 
programokat törölni.  

 
� ez alól kivétel az olyan változtatás, amely a felhasználói alkalmazásokban 

történik, úgy mint 
� nyomtató választás 
� helyesírás ellenőrző nyelv választás,  
� vagy a program megjelenését érintő, hálózati vagy adatelérési 

beállításokhoz nem kapcsolódó változtatások 
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7.1.1. Rendszerszoftver védelem 

Az Informatikai infrastruktúra üzemeltetéséért felelős vezetőnek biztosítani kell, hogy a 
szoftverek naprakész állapotban legyenek és a segédprogramok, programkönyvtárak mindig 
hozzáférhetők legyenek a felhasználók számára. 

7.1.1.1. a rendszerszoftver beállításainak módosításához az üzemeltetésért 
felelős vezető engedélye szükséges, 

7.1.1.2. a változtatásokról elektronikus vagy papír alapú nyilvántartást kell 
vezetni, amit a módosításokkal egyidejűleg naprakésszé kell tenni 

7.1.2. Felhasználói programok védelme 

7.1.2.1. Programhoz való hozzáférés,  programvédelem 
� az illetéktelen hozzáférést meg kell akadályozni 
� gondoskodni kell arról, hogy a tárolt programok, file-ok, az üzemszerű 

működés feltételei teljesülése esetén, ne károsodjanak, a 
követelményeknek megfelelően működjenek 

� a feldolgozás biztonságának megvalósításához naprakész állapotban kell 
tartani a program dokumentációt 

7.1.3. Programok megőrzése, nyilvántartása 

A programokról az informatikának külön nyilvántartást kell vezetni, amelynek az alábbi 
adatokat kell tartalmaznia: 

� a program megnevezése 
� a program készítőjének neve, elérhetősége 
� üzembehelyezés helyszíne, dátuma 
� a programhoz tartozó dokumentáció 

7.1.4. Programok fizikai védelme 

A védelem érdekében a felhasználás helyétől elkülönítetten, védett körülmények 
között, egy-egy másolati példányt kell tárolni a programkönyvtárban elhelyezett 
programokról. 

7.2. A központi számítógépek és a hálózat munkaállomásainak 
működésbiztonsága 

7.2.1. Központi gépek (Server) 
� szünetmentes áramforrást kell használni, amely megvédi a berendezést a 

feszültségingadozásoktól, áramkimaradás esetén adatvesztéstől 
� az adatokról, napi gyakorisággal, biztonsági mentést kell készíteni 
� a mentésnek 5 napra visszamenőleg kell biztosítani az adatok 

visszaállításának lehetőségét 
� az alkalmazott operációs rendszerek adatbiztonsági lehetőségeit az egyes 

konkrét feladatokhoz igazítva kell optimalizálni 
7.2.2. Munkaállomások (USER-ek) 

� a rendszer szolgáltatásaihoz, csak a kiépített végpontokon telepített 
eszközökkel és a munkavégzéshez engedélyezett jogosultsággal biztosított 
a hozzáférés 

� tilos a rendszerben idegen, nem a közvetlen munkavégzést szolgáló 
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HW/SW eszközöket az Informatikai Biztonsági vezető engedélye nélkül 
telepíteni 

� az eszközök telepítéstét csak a rendszergazda végezheti el az engedély 
birtokában 

� vírusfertőzés gyanúja esetén a rendszergazdát azonnal értesíteni kell 
� az adatállományokat másolni, a jogos belső felhasználói igények 

kielégítésein kívül nem szabad 
� a hálózati vezeték és egyéb csatoló elemei érzékenyek, mindennemű 

sérüléstől óvni kell azokat  
� a felhasználók számára a számítástechnikai eszközök csatlakozóinak, 

burkolatának megbontása tilos /kivétel a festékkazetta csere, vagy papír 
elakadás megszüntetése/ 

7.2.3. Ellenőrzés 
7.2.3.1. Az ellenőrzésnek elő kell segíteni, hogy az informatikai rendszerben 

meglévő veszélyhelyzetek ne alakuljanak ki. A kialakult veszélyhelyzet 
esetén cél a károk csökkentése illetve az ismétlődés lehetőségének a 
megakadályozása. 

Az IBSZ rendelkezéseinek betartását, a munkafolyamatba épített ellenőrzés során, az 
adatkezelést végző szervezeti egység vezetői folyamatosan ellenőrzik. 
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8. A védelem felelőse  
A jelen szabályzatban foglaltak szakszerű végrehajtását az Intézmény számítástechnikai 

rendszerének üzembiztos működtetését az Informatikai Biztonsági vezető felügyeli. 
Az informatikai eszközök üzemeltetéséért, karbantartásáért  a rendszergazda felel.  

8.1. Szerepkörök és felelősségek kialakítása 
Az informatikai munkatársak és az Intézmény informatikai infrastruktúráját használó 

munkavállalók - továbbiakban felhasználók - jogosultsága lényegesen eltér egymástól mind a 
használat, mind a felelősség vonatkozásában. 

Gondoskodni kell arról, hogy a munkatársaknak csak a munkakörüknek és beosztásuknak 
megfelelő, engedélyezett feladatok ellátására legyen lehetőségük. 

8.2. Informatikai feladatokat ellátó munkavállalók kötelezettségei és jogai 

8.2.1. Informatikai Biztonsági vezető 
Feladatait és hatáskörét a Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza. 

8.2.2. Rendszergazda  
A rendszergazda felelős a rendszer zavarmentes működésének biztosításáért, a bejelentett 

hibák gyors kijavításáért. 
8.2.2.1. a rendszergazda feladata  

� az informatikai infrastruktúra biztonságának felügyelete, javaslatok 
megtétele a biztonsági hiányosságok pótlására 

� gondoskodik a rendszer kritikus részeinek újra indíthatóságáról, illetve az 
újra indításhoz szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról 

� a rendszer HW/SW elemeinek folyamatos ellenőrzése, karbantartása 
� a védelmi rendszer érvényesülésének ellenőrzése 
� ellenőrzi a szoftverek helyes működését, vírusmentességét, a használat 

jogszerűségét 
� a vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a fertőzött rendszerek 

izolálásáról, a fertőzés következményeinek elhárításáról 
� folyamatosan figyelemmel kíséri és vizsgálja a rendszer működésére és 

biztonsága szempontjából lényeges paraméterek alakulását 
� javaslatot tesz a rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására 
� tevékenységéről rendszeresen beszámol az Informatikai Biztonsági 

vezetőnek 
� felügyeli a rendszer és elemeinek működését, nem csak a betörések jeleit, 

hanem az esetleges – legális felhasználók által – elkövetett 
tevékenységeket, amelyek a rendszer biztonságát veszélyeztetik  

� rendszeres adatmentés és karbantartás 
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9. Az IBSZ-ban foglaltak tudomásul vételének igazolása 
 
Minden, a jelen utasítás hatá1ya alá tartozó magánszemély, jogállásától, jogviszonyától 

függetlenül, 3 munkanapon belül köteles a szolgálati út betartásával, az Informatikai Biztonsági 
Szabályzat 1. sz. mellékletét képező jognyilatkozatot hiánytalanul kitölteni és azt továbbítani a 
Munkaügyi Osztálynak. 
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1.sz. Melléklet 
 
Felhasználói nyilatkozat 
 
 
Alulírott ..................................................... munkavállaló kijeletem, hogy az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft   
 
Informatikai Biztonsági Szabályzatát és annak mellékleteit  
(elektronikus elérhetősége: kozos_iratok (\\sztksrv2)\Minőségügy\szabályzatok\USZRI_IBSZ_02) 
 
- különös tekintettel a 2.sz.mellékletre - elolvastam, a benne foglaltakat tudomásul vettem és 
magamra nézve kötelezőn betartandónak elfogadom. Az Intézmény informatikai infrastruktúráját 
csak a szabályzatban foglaltak betartásával használom. 
Minden olyan kár és esemény miatt, amelyet a szabályzat általam történő szándékos megszegése 
okoz, teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. 
 
  
Munkáltató megnevezése 
 

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 
1046. Budapest, Görgey A. u. 30. 
Adószám: 23476905-2-41 

 
 
Munkavállaló adatai 
 

Név:   ……………………………..  

Munkakör:    …………………………….. 

Dátum:   …………………………….. 

Aláírás:    …………………………….. 
 
 
 
A Felhasználói nyilatkozat 1 példányát átvettem.  
 
 

Dátum:   …………………………….. 

Aláírás:    …………………………….. 



 

 

Informatikai Biztonsági 
Szabályzat 

Hatályba lépés dátuma: 2014.November 3. 

 

24 
 

 

2.sz. Melléklet 
Szabályzat az informatikai eszközök használatáról 

1. A felhasználó joga 
1.1. az IBSZ-ben és jelen szabályzatban foglaltak megismerése. 
1.2. a munkavégzéséhez szükséges informatikai infrastruktúra használata. 
1.3. az esetlegesen engedélyezett magáncélú használat során keletkezett 

anyagainak elkülönítése. 

2. A felhasználó kötelessége 
2.1. a munkavégzés céljára biztosított számítástechnikai hardware ( számítógép, 

nyomtató, vonalkód olvasó vagy nyomtató nyomtató stb.) és szoftver eszközök 
rendeltetésszerű használata, 

2.2. IBSZ-ben és jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása, úgy mint: 
2.2.1. Adatvédelmi szabályok betartása 

� tilos olyan tevékenységet kifejteni, amely célja mások adatainak 
jogosulatlan megszerzése, megváltoztatása, letörlése, 

� tilos más felhasználó nevében tevékenykedni, kivétel ezalól az adott 
csoport tagjaként végzett munkavégzés, 

� mindent meg kell tennie a jelszavak titkosságának megőrzése érdekében, 
ill. azért, hogy a személyazonosító eszközeit (pl: VPN kulcs, beléptető 
kártya stb.) más ne használhassa, 

� a felhasználónak tilos bármilyen adathordozóra ( pendrive, külső 
harddrive, CD/DVD stb.) adatot lementenie a számítógépéről vagy a 
szerverekről ill. külső adathordozóról adatot bevinni a rendszerbe, 

� kivételt képez ez alól, ahol a munkavégzés folyamatának része a külső 
adathordozók írása, olvasása, pl. labor, röntgen, CT eredmények kiadása 
ill. azok rendszerbe történő felvétele, 

� a munkához nem kapcsolódó adatállományok tárolása csak a 
magánjellegű használatban engedélyezett feltételekkel történhet, 

� engedélyezett magáncélú használat esetén a keletkező anyag, csak 
elektronikus úton - emailhez csatolt állományként - továbbítható, azt külső 
adathordozó eszközre menteni tilos, valamint külső adathordozó eszközről 
a magánjellegű tevékenységhez kapcsolódó anyagot a rendszerbe bevinni 
tilos, 

2.2.2. Rendszer üzemeléssel kapcsolatos szabályok 
� amennyiben a felhasználó bármilyen problémát / hibát észlel (biztonsági 

vagy működési) azonnal köteles értesíteni a rendszergazdát az aktuális 
protokoll betartása mellett, 

� együttműködni a rendszer üzemeltetéséért felelős személyekkel, a 
rendszer működtetésével kapcsolatos kéréseket, utasításokat a kért 
határidőre teljesíteni, 

� amennyiben a felhasználó a felszólítást követően, a megadott határidőre 
nem teljesíti a felszólításban közölt utasításokat, a rendszergazda jogosult  
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2.sz.melléklet 
a felhasználó adatait az Informatikai Biztonsági vezető által meghatározott 
módon kezelni, azokat áthelyezni vagy törölni, a felhasználó egyidejű 
írásos értesítése mellett. Az értesítést email-ben kell megküldeni a 
felhasználónak! 

� étel és ital fogyasztása az eszközök közvetlen közelében nem 
engedélyezett, 

2.2.3. Szoftver használattal kapcsolatos szabályok 
� tilos illegális szoftver telepítése, ez büntetőjogi felelősségre vonást 

erdményezhet az elkövetővel szemben, 
� tilos, szerzői jogi értelemben véve akár legális szoftverek ( freeware, 

shareware ) telepítése, mivel instabillá és kiszolgáltatottá tehetik az egész 
számítástechnikai infrastruktúra működését, ezáltal veszélyeztetve az 
Intézmény adatkezelését, adattárolási biztonságát, 

� a felhasználó nem jogosult az Intézmény szoftvereit magáncélra 
lemásolni, más gépre telepíteni. 

� a felhasználó nem jogosult a telepített szoftver beállításait megváltoztatni, 
programokat törölni. Ez kiemelt fontossággal bír a számítógép biztonságát 
szolgáló szoftverek esetében, mint pl. a vírusvédelem 

� ez alól kivétel az olyan változtatás, amely a felhasználói alkalmazásokon 
történik, úgy mint nyomtató választás, helyesírás ellenőrző nyelv 
választás, vagy a program megjelenését érintő, hálózati vagy adatelérési 
beállításokhoz nem kapcsolódó változtatások 

3. Jelszókezeléssel kapcsolatos szabályok 
A felhasználó a rendszerbe lépést a rendszergazdától kapott egyéni vagy csoport 

azonosítóval és jelszóval teheti meg. 
� a jelszó nem írható le semmilyen jól látható, vagy könnyen hozzáférhető 

helyre és tilos azt más arra nem jogosult felhasználónak átadni. 
� a magáncélú használatot kérni kell a közvetlen munkahelyi vezetőnél, 

amit jelezni kell az Informatikai Biztonsági vezetőnek, aki intézkedik az 
egyedi azonosító kiadásáról.  

� indokolt esetben ezen jogosultság kiadása megtagadható, vagy 
visszavonható. 

4. Internethasználattal kapcsolatos szabályok 

4.1. E-mail használat, külső elérés 

Az Intézmény által üzemeltetett számítástechnikai infrastruktúra használatának célja a 
munkavégzés, szakmai előmenetel és kapcsolattartás feltételeinek biztosítása.( email, adatok 
tárolására biztosított tárolókapacitás, nyomtatók, internetelérés stb.) 

� Csoporthoz kötött jogosultságokkal tilos a rendszer erőforrásait 
magáncélra használni /email fiók, tárterületet, internethasználat/ 

� Csak egyéni felhasználóhoz kötött jogosultságokkal engedélyezett a 
magáncélú használat (magán levelezés, korlátozott internet használat) 

� Távoli hozzáférést a rendszer erőforrásaihoz,  
� csak olyan felhsználó kaphat, aki rendelkezik aktivált egyéni 

azonosítóval és jelszóval 
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•            2.sz.melléklet 
� ezen jogosultság egyedi elbírálás alapján kerül kiosztásra a 

felhasználó részére 
4.1.1. A munkáltató jogosult  

� betekinteni mind a csoport, mind az egyéni felhasználó 
levelezésébe, a kiosztott tárterületek tartalmába a jelen előírásban 
rögzített szabályok betartásának ellenőrzése érdekében. 

� a csoporthoz rendelt email fiókban és tárterületen, a tárolt 
adatokkal egyéb műveletre, mint például átirányítás, megszüntetés, 
biztonsági mentést készítése, azok letörlése, megosztása más 
felhasználókkal. 

� a magáncélú használtra engedélyezett email fiókok és tárterületek 
adattartalmának ellenőrzésére, átirányítására, törlésére, de nem 
jogosult azok publikálására. 

�  magáncélú használatra rendelt tárterületeken, a munkavégzéshez 
kapcsolódó adatokat tárolni tilos. 

� A felhasználó nem jogosult az Intézmény csoport email címre 
érkező levelezését idegen levelező tárhelyre átirányítani. 

� Tilos a browser-es levelezők használata, (POP3, IMAP, IMAPS) 
vagy egyéb levelezési protokollokkal a külső levelezés elérése (pl. 
freemail, vipmail, gmail, yahoomail, hotmail, citromail stb.) 

4.2.  A web használata 

A felhasználó nem a munkavégzéshez köthető céllal, abban az esetben „szörfözhet” a 
WEB-en, ha az a munkavégzést nem zavarja, és az internet magáncélú használatára kijelölt gépen 
törtnik.  

4.3. Az internet egyéb szolgáltatásai 

Egyértelműen TILTOTT a pornográf tartalmak, online szerencsejátékok, online 
játékok valamint az adathalászattal foglalkozó oldalak látogatása! 

4.3.1. Ezen felül, de nem kizárólagos jelleggel, tilos: 
� chat-elő programok használata (pl. chatroom, port.hu) 
� közösségi oldalak látogatása (facebook, twitter, picasa, vatera, 

iwiw, stb.) 
� tilos minden internetes "online" sugárzott műsor (rádió, televízió 

műsorok, Youtube stb.) hallgatása, megtekintése. 
� nem szakmai tartalmú adatok le és feltöltése, fájlcserélő szoftverek 

használata (torrent) 
� tilos minden valós idejű kommunikációs program használata. pl. 

MSN, ICQ, IRC,  SKYPE.  
� szerverekre való feltöltése minden esetben tiltott, kivéve: 
� az Intézmény által bérelt külső tárhelyekre való adatfeltöltés. 
� a munkavégzéshez szükséges adatszolgáltatás céljából végzendő 

ilyen jellegű tevékenység.  
 A rendszergazda jogosult az internetkapcsolat forgalmának ellenőrzésére, és annak 

kor1átozására. A fent megadott tartalmú oldalak központi tűzfalon tiltásra kerülnek, azok 
2.sz.melléklet 

elérése nem lehetséges.  
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4.4. Mobil eszközök használata 

A mobil ezközök használata tiltott, kivéve ahol az a közvetlen munkavégzés célját 
szolgálja. 

4.4.1. Az engedélyezett mobil eszközök használata körültekintést igényel, 
amelyre a jogosított felhasználók kötelesek odafigyelni.  
� A Intézmény területén kívül a felhasználó felelős a mobil eszköz  

fizikai és lopás elleni védelméért, és a megfelelő környezetben 
való használatáért. 

� A mobil eszközt tilos úgy idegen hálózaton használni, hogy a 
felhasználó nem bizonyosodott meg az informatika által előírt 
adatvédelmi eszközök helyes működéséről a mobil eszközön. 

4.5. Egyéb aktivitás 

A felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy az általa használt rendszerbe más, arra 
jogosulatlan személy ne fejthessen ki tevékenységet.  

� Ennek érdekében köteles lezárni a munkaállomást, amennyiben az 
felügyelet nélkül marad.( “Windows Logo key“ + “L“ gombok 
egyidejű megnyomása)  

� Tilos olyan anyag továbbítása, letöltése vagy közzététele az 
interneten, amely sérti a hatályos jogszabályokat. 

� Tilos külső nem az Intézményhez tartozó személy számára 
információt adni a rendszer működéséről, annak hiányosságairól 
vagy előnyös tulajdonságairól. 

4.6. Hibabejelentési kötelezettség 

� A felhasználó köteles az általa tapasztalt rendellenes eseményeket 
az üzemeltetővel haladéktalanul közölni.  

� Köteles az előzményekről tájékoztatást adni, még abban az esetben 
is, ha e szabályzat megszegése része az előzmények. 

� Ha a felhasználónak gyanúja támad arra, hogy a jelszavát más 
személy is megismerte vagy személyazonosító eszközét más 
megszerezte vagy lemásolta, a felhasználó köteles azonnal jelezni 
a rendszergazdának,  

� Az értesítést az  informatika@ujpestiszakrendelo.hu címre kell 
megküldeni! 

4.7. Szankciók 

A szabályzat bármely pontjának szándékos vagy súlyosan gondatlan módon való 
megszegésével okozott kárt a felhasználó (munkavállaló) köteles teljes egészében megtéríteni. 

4.7.1. Kárnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:  
� a meghibásodott eszköz javítása, cseréje  
� az alkalmazott softwarek újratelepítése, rekonfigurálása 
�  az adatvesztéssel felmerülő vagyoni és nem vagyoni hátrány, az 

ellátás zavarásával okozott kár, etc. 
Jelen szabályzatban foglaltak megtartása a munkavállaló lényeges kötelezettsége. Ezek 

szándékos vagy gondatlanság miatti, jelentős mértékben történő megszegése azonnali hatályú 
munkáltatói felmondási ok. 
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3.sz. Melléklet 
Szerverszoba üzemeltetési utasítás  

3.1. A szerverszobát állandóan zárva kell tartani (mechanikus és elektromos zár). 
3.2. A szerverszobába történő belépés elektronikus zár nyitására alkalmas 

mágneskártyával történik. Az ott történő mozgások naplózásra kerülnek a beléptető 
rendszer szerverén. 

3.3. A szerverszoba kulcsát és az elektromos zár nyitására alkalmas mágneskártyát két-
két példányban kell a portaszolgálanál tárolni. 

3.3.1. A másodpéldányt csak és kizárólag vészhelyzet esetében lehet kiadni! 
3.4. A munkavégzés kezdetekor a portaszolgálatnál kell felvenni a kulcsot és a munka 

befejeztével oda kell visszaadni. 
3.5. A szerverszoba kulcsának és a a belépésre jogosító mágneskártya egy-egy példányát 

az Informatikai Biztonsági Vezető és a Rendszergazda tarthat magánál. 
3.5.1. a kulcsok elvesztése miatt bekövetkező illegális behatolás 

következményeiért teljes anyagi és büntetőjogi felelősségel tartoznak.   
3.6. A szerverszoba kulcsának kiadása naplózott módon történik. 
3.7. A szerverszoba kulcsát csak azok a személyek vehetik fel, akik a portaszolgálat 

részére leadott listában szerepelnek. A kulcs felvételét a kulcsot felvevő aláírásával 
kell igazolja. 

3.8. A lista összeállítása, karbantartása az Informatikai Biztonsági vezető kötelessége. 
3.9. A helyiségekben az arra jogosultakon kívűl más nem tartózkodhat, kivéve ha  

katasztrófaesemény következményeinek elhárítása, mérséklése céljából történik a 
belépés! 

3.10. Ez esetben a Tűzvédelmi Szabályzat útmutatásai az irányadók! 
3.11. SZIGORÚAN TILOS a szerverszobában dohányozni és oda ételt, italt bevinni, azt 

ott elfogyasztani! 
3.12. Takarítás csak felügyelet mellett lehetséges, önállóan takarítók nem tartózkodhatnak 

a szerverszobában. 
3.13. A berendezések burkolatát, csatlakozását megbontani, azok belsejébe nyúlni csak az 

arra felhatalmazottak jogosultak, úgy mint a rendszergazda, vagy a garanciális 
javítást végző szakszervíz képviselői. 

3.14.  A szerverszobában elhelyezett adathordozókhoz a beosztott munkavállalókon 
kívül, azok engedélye vagy jelenléte nélkül senki nem nyúlhat. 

3.15. Az ott elhelyezett elektromos hálózat csatlakozóiba más - nem a rendszerekhez, 
illetve azok kiszolgálásához tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet! 

3.15.1. kivéve az esetleges munkavégzés alkalmáva használatos elektromos 
kéziszerszámok csatlakozóit a rendszergazda felügyelete mellett. 

3.16. A szerverszobában elhelyezett jelzőberendezések műszaki állapotát folyamatosan 
ellenőrízni kell. 

3.17. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármilyen beavatkozás, amely 
sérti a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 
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4.sz. Melléklet 
Szerverszoba belépésre jogosultak 
 

Jelen listában szereplő személyek jogosultak a Szakorvosi Rendelőintézet szerver helyisége 
kulcsának felvételére. A kulcsfelvételt, aláírásukkal kötelesek elismerni, a Portaszolgálat által 
vezetett kulcsnyilvántartásban. 

 

Név Cég Jogosultság Aláírás 
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