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l. B€vezetés

Á szeaTzt nw€ j sregedi (özl.(.d&i Társaság P'Íko|{gi Ágelt
székle|y€ :6'22 szeg.d! MórsJ utc' 6Á

A 9abáyozá. a|apvelő célja o infomatikai rendszerck és a t]ároll adabk bizlonságánal
megóEé$hez sziilséees inléztedések Íógzitése' Ez alapvetó fe|téteIe e i ézkedések
!égehajtharóúgálak. elleróriáetósécének. és szükség esetén a saIrcionilhatósásnat'
Az ÁdatbiztoBáei szabayzal (a lovábbiakbe: sabálya' egy olym inlézkedés egyiittes.
me|y u sze8edi Kóz|ekedesi TáNság PaÍkolási AgMal (a továbbialbd: P&kollási Ác@'
sreNe&tm belüI nijkódletett infomatikai rerdszeEkr€ vonalkozóe lana|mu a:

a biáonsági idtézkedégke! a biáonsáeos gjn(ógéps adalk€uléshez szűi($ges
tevékenyséceket és elóinásokat

. a úunkaláua} !észéróI a s2áfiitógépes Matk'elésj Íendszí ü-m€ltelósével
tapcsolaloslevékÚységeket, biáonságielóíftisokatésszemélyi elvánisoklt

. s-Nesen il|esztedik a batályos jogsubáiyo roz és a Pakolási Ásazt cg/éb
núködési és ü$eÍdi €lőínisaihoz'

Az €ljánjsi utasltás észét képezi u ada1 és dokumefiMkezelés, a jogosultságkealés' a
ne ési eÜánisok és e adatvédelefi.

Az Adatbizlonsági szbíyanot kétéventc. a mellékleleket év€nle fehll kell vi,sBilni. e
esetleBes változisok áivezelése végett'

2. AszabályzatmiDősítése

A s2abályzal miúsitégjt ú iífomatikai Endvoek biáonsági osaályba sorolá.dnak
figyc|eÍbe 'ek'e\e| a PdikolN 1pa| icuLz|ói |á.dou neg' A PÜ\;|fu| Agel alü
nűködtetetl in|omatikiEndsek globálisninósíése]

Iv - F (lokozoll biáonsáei o9táy)

3. Á szábá\zat hatály!

3']' T.rülgti batály: szél]tly: szeged. Mére' utcaó/B

3'2' Idóbc|i btl{|y: Jel€n szbályat a kiadás mpjától lisszvonásjg éflényes'

3'3. szenélyi Íltíly: Jelen sabil}1al halálya htÍjed a Pekolási Ágúía|
nunlavismnybe' wgy nunta!égzésE iránFló jo8vi9onybm álló valamernyi
temészetes gmélylq jogi geméIyE. és jogi személyiséggel nen Íendel*eó

j.4' TíÍg'i h!íí|y: J€l€n szjbályat hátálya kit€rjed a PÚko|ási Águl állal
üreneItetetl aalmemyi in|omadkai End%re' a rendsz*ekkel kapc$Iatos
lelj€s adatk*elési és infomatikai fo]'mE& valminl a kapcsolódó infonalikai
eszkőm és szoftvde'

A Pdkotási ]Á.g@t áltd iizenelletetl, e adatbiáoDság *mpontjából édnelr
nyilYántÜt]ásot és rendszer€k rég|eles isneÍtetéset ! Különös Rey lanalÍda.



phidoPpsslbstBd

Fogalni tn.ghatározások

l) ÁdtÍ Ú infomáció megielenési. kö2lé9i fomúia
2) Ád'róIbbáíy: va]eeiy inlomalikai Endgerbú lévó. tocikailág ösáarozó

adatok c$lonja m€b€t egy Éwel ]elólnek'
3) Ádltítvitel adaloksz{llir'grsszeköttetéseken'összekötóu1a}oí

4) Áddbiáonsóg. e adatokjogosulatlan negszezése' nodositisa és töntEtétele elleni
műgati és sreruezési i.Íézkedéek és eljáÍásk együtt€s Mds'ft

5) ÁdatnentéB: Ázon inézt€dés.t ö$z€sége' mel'lk er€dményelént a biztoNágos
n[t! érdekeben a láí]oEépel adabLró| Tegralaoen ido!á{ofud m |a|

6) Ádolfe|dolgozig: adatok gy]jtése' Endsa@lse, üjrlé*. echiválása
7) Adátsért.ll€íség] olye nnajdonság. mely lehetóvé teszi. hoey e adatol jocosulallan

módon nfu vállozLsÁk meg. vas/ ne legyék ttnlft'
3) AdaB/-ámüúl til.lal|&g: ffie megerds'|*e' to$ a Lapon ádd@L |oma a

9) Ádttvéd.|eE: u adabk k€zelésével kapcsIatos töflényi szintú jogi sabá]yozis
fomája' mely e sdalok valmily€n sziitü elóE megbatárczott csopoíjála
voMtko2ó adatke2elés sonín érinleí genéIyek joei redelméF és a k€relé; s;nin
felneÍt!ó eljáná$k jogsz€!űsóeé€ vonatkozik'

lo)Áktiv f€nyeg.rés: olyú sabad, jogosulatlm hozífélés veszjlyé, amely
megváltozlal'latja a Endsa álapot]íl.

l1)Ákpf.íyes€t€ttség: a fenyeeeló tény€zók olyan csopoíosítísa' me|y a biÍo.úci
a]apfu nk.iók va|me]yikének ld€$sét okoz.

l2)Alkr|neói pÍogÍlnt ol'a prcgm, Melyet e a]kalhüó sajál speiális céljai

l3)Árchivá|fu: u a notési múveie! miko. u adalhordozóE meftetl áIlománvok a
késóbbiekb€n E& nen nódosllhatót.

l4)Bej€léntkaél: a &lh6aíló ála] olya kÁpsolal l€zd€úény€rese' melr]nek soiá!
ginám & infomalikai tídszer ffDkcióinak hsaíála lehetóvé válik.

r5) Büonyitbltó &olositÁs: a hozífl'ési fol'@at jogosdtság ellenóu ése snin olyü
erositási eljá]ás debtek $gítségélel kétséget bzÁróm. utólag is bircDyithaló a

loBizrolság: u infomatinai En&rekto olyfu eló'rá&k és szabványok bekíása"
m.lyek á Éndw niilódókélességé-! ü: inlomációk Erdelk€&se állását'
seí€doségét'bi2áln6ságátshilele$égétdósítik'

l?)Diáo!úgi !udilálá.: a €tdszÍ€ vonatlozó f€Üeg]zset és tdékenyséeek
áwizsgállás4 a rndtrEll.nónéÉt n€gíelelóségének vizs&ilafa a tjalatjlott politika
és a műlódteési eÜánisol n€gfelelóség'ínel. eléése' valambt a biziomág gy€nge
loíÚáinat felfedése a bizlonsági vÁltoztatísol. céljátl'l'

l8) Elérh.íóÉg: 3 adltfeldolgoz.s soÉn iBlm.ty infomatikai alkal@is sblgált.iásai
@ adott helyen 6 idóben ibmybe veh€tók'



|phÉ|úsáct nabályBÍ

r9)Fe|e|óségre vontaÍó6ág: olyan tulajdonság' mely lehelóvé teszi. hogJ u adotl
eíliús tevékenysgei egyéíelmúen u adot entiibm leeycnek visszve2elhetók,

20) Felh.máló: e ií|omatikai Endszer€ket ha9náló 9emély valy sre(ezei

2l) Feljogosílás: leljs vag/ lollátozotl hozá|érési jogok heead]ág.

22)Feny.g€ló tétry9ő: oiym körülmény va8y esenény. amely ü adalok EndelkeresE
álás! síedefuégé! bizaln6sá8ál !ag/ hilelességél' illetve a r€ndszenek és a
endg* eleúeinek működóké!€$égét fenyegdi'

23)Fizik!i biztoNág. eró|ofások sándékod és vél€tlen fenye8etései e|l€ni fizikai
védelenE hóználÍ inéz|edéseL

24)cy.Íg. ponr: ü infomtikai r€ndszerelemek Tl'm tulajdonsáeai' melyek révm a
Í.nyeee!ó Gnyeók hatásaina]r ki vmat téve'

25)lí|óz't ií|omatikai Endgelek fizikai és logikai össz€kapcsolág. mely u
ós9ekápcsolt ÍendszeEk legkúlónböóbb konPonen9i kó2őlt adatc$Él le9
lehetó!é, egmás aófonisait képesek lrsaálni'

26)Eá|óz^Ívezéf|ő d'tok. a hÁlóati koddunikáció vezé.léséhez. ininyitásáboz'
eu€nózéÉhez szúkségos adaok'

2,7) Hardvei e iÍ|omalikai Endszer és2l.órei. fizikai eIeneit a]kolo Esrei'

28)EnÍongenérÁciós ch: u adatbiáosiláshoz és u adatnenléshez szükéBes olya
eÜárás. mély idóben ee]mást köveló€n bfuon nenlést biz|osí. és €bbóI a háron
nenlésból állitja lissz e inÍomatikai rendszel nútödóképességét'

'9)Eiiebír&: olyÜ eljárás. melynek segihégévol egy infomatikai Íendszercn belüli
kapcslatbÚ ! paÍneEk kölcsönösd kétséglelenij| felismerhetik egymásr, és e2 e
d]'apÓ|a |apcs|al ege'/ dejét \a |o/a||dÚ'|emTarad'

3o)Irozáíérés: o|yó eljfuás' mely valanely iníTmalikai Éndsz€! használója szinára
€lérhelővé t€9 a mdszdbr adatoRént lárclt infomácioML'

3r)HozáfáréÚ'el|énóués: z eÍófmásoknoz va]ó jogrsulallM bo2á|érés e|báfuisa
be|.órtve u elr|otás jogosukne hasbálallina]. meg'lQd]íyozjsát

32)llozáfé.6{l|€nóEési list!: ü e!ófoEáshoz való hoz'íéÉsEjogosull sremélyek és
hoziíÉrési.jogáik jes/zéke.

3.)Iníom!tik'i bütonság| valmely infomlti*li Énd9er Úon állaPota. amelybe. a
Iroc*áa1oka! melyek eu n infomalikai Mdsb bdezeté$kor a feny€geló tényezók
alapj]án adotta&, elfosadhaló inlézkedéseklel elvisIhe!ó nérÍékÚÉ csijktentün}'

J4) Í. Íomicili.le|do|goar: ' ada| e|do'eoz! a'h|Úoq s7 Fo1iÍ aja'

35)InfomációrcIdsze}. iífomóciók meBha!ár'obÍ célú. nódsaes $újtésée.
láiolísáE. fe|dolgoz'.ár4 továbbításáá, foeadágía' ncgjctenitéséÍe'
negsemisitésér€ alkalnd rendszel'

36)J€|Mó (p8word): neghat&ozotl ktrá].le^oo2alból ál1ó bi2alús hitelesitési

3?)Ká.: üon érték csókk6ése. ámelyet valmely objektm jeIenl es/ ií|omatikli
Íendsrer alkalmeisábaq és Mely at}ol kdvetkezit be. ha valanely fenyegelii
tényező tif€jti hár]igit'



38)Kockázaf: a leny€ssleltség néíéke. dely va|mely fenyegetó tényezóbol eEd, és
Melyet a kockázateleMés so!áí á íeny€getó tényezól értékelése Évén láÍUnt |el' A
kockízt két részból. a lótragyságból és a bek(lvetl@zés g/á*o.iságábót tevódik össe'

39)Megbíznató bíkódés: olya múködés' melyet helyesnek éaék€lii bizonyos
kÖvelelhények éttélnébeD'

4o)ÍI€lyi (lok{|is) szánírógépj sremélyi szinnóeé!. laptop. lagy mWkaá]lohás a
munbnellr lelepitve.

4l)Múködőképsség: a rcnds4dek és elem€inek u elvárt és igényell üafoelési
álgpolban laló fenmÚadása. A níikódőképesgjg fogalom sk esetben @íos ú
iDembiáonsáe fogalonmal.

42)P.pin|opú td'lbordozó: d adalok valmeMyi o]ym Íillozalá!ál neghal&oásán
9olgil. melyek papiron éllna]r Endelke&sq

43) P'sgiv Íeny.getés: e infomáció jogosulátlan nyilúnosásra hoatalá.a* veszély€ a
Éndszrál|apot]ána} változfuanélkiil.

l4)Prugmn: eÜánisi leÉ| mely válmely i.fomatikai rendger áltll köaelIenÜl vag/
át.la](íiist kóvetó6 végrehajlbató'

45)R€nde|k*{sre ál|j!: olyfu fulajdonsáe, eely lehetóvé teszi, nogy a feljTgosíotl
enli!'s fial limsáotl igény alapjár Ú adot objekfum eléúetó és hNzíélhaló lesJen'

4ó)Rendszerprcgmm (mdszeÍsbftv€r): ol'm a|apszoffver' melyE 5zúk9g vd.
hos/ 'dmely i.fomalikai Mdsrer bÚdvereit h6nálhssú. és alkalneói
progmokat nÜködtessúnl' A Endgelprog'mo( legná$/obb ész:r ü operációs

47) szenéIyiségi jog: e .gyének joga aÍá. hocy ellenónzék és befolyásoljá.k eL hogJ
ki és niIyer velük kapcsolalos i.fomációl gújlhet és tírc]hat, és € u infomáció
kinek boáató fudonásám'

.r3)sz€ner: uot a sálrritóBépek, Úelyeken közös ádatbázjsolq prcgBmok Wal
elh.lyen€. és *kel es/ idóben óbb félhbnáló elé.heli' @kon feladatot vég€zh€t'

49)szoítvel valúely inío@tikai Endsa olym logikai Ésre' mely a núkÓdteÉs
vez.lé9be szükséges'

so)szolgá|tttfu nTgragádis'. u e'ófoÍá$k]roz való feljoBositotl bo7zlférés
megalad.ályozbavas/eidókntikBnúvel€t €k késlellelese'

sl)TÁnadÍs: valamely senély akciója azz.l a szándékkÁl, hog/ va|mely infomatikai
rendszeit vegélyezÍ€ssen. és kárckat okozon,

52) Titkosíg! bizllúasúg: olyú tulajdoBág, eely leheóvé t€szi, ho$/ z ií|omáció
jogosdatle egének' mtilá&k vaB/ folymatok száúárá ne leg€n elérneró. Yagy ne
ke.üÜön nílvánoságm'

s3)véde|ni mech.niznusok olye intézkedések' amely€ket a biáomÁEi szb!ányok
haiíroaak heg a hedveÍ és szoftv€r gyáíó cégek pedig temékeik elóá itása során
épilik be és 9olgállaÚá]< a felhasa1]ók Eszíe'

54) virus: olyÚ prcgmok vag/ pmglmÉ@k. melyek a szimilógépes adarke-lsbm
súlyos kjrclot okoáátnal, s2ámítógépre keÍtllésük kigjmiüatat|an' Erk Énd9crbe
keriilése eIlm védel€zri kell. €hósorbm virusiÍó (virukmsó) ÚIoEamok



Biztonsági ovtá|yba soro|ás

5.1' Az adátbiaonsági inté2l€déset kiadá6a és bevaelése €lőtt fel tell rérképezni
uokal ü adalillományokal. adalb&js cslortokat. valmint a hozáiul
kapcsolódó alka]Íaisotal. mely€k ú i.fomációvédelen és a negbizhaó
níi]ódés szemlorÚából u a]ábbi biztoísági osáayokba sorolhalók]

5.l'l' l.íolDációvédc|ni alap butongági osztí|y Gv'A): szenélyes adatok. Úz|eti
titkok' Énzügyi adatok, il|etve a srepezet belsó sabályoztábm boziféÍé9
korlátozis alá esó (pl' es/€s f€Iadátot végÉbajtás érdekében bi2alns) és,
nyilt 3datok f€ldÓlgozlsfua lárclásán alkáln4 rendseÍ biÍonúsi oszú]ya

5'l'2' I ornd.ióvéd€ütri fokozott bütonlági osztály ov.F): szolgáláti titok,
valmint a nem minósíetl adatok közül a kúlőnleges sanélyes adatok. ms/
tónegú smélyes ldaÚL bmktilkok. kőzepes éíe*i! ü'eti titkok
iéldolgozágám. t]árol&áa dldlms r€ndszer biáonsági oszíáIy€

5.I'j' I!íoÍn{.ióvédslDi kiemelt bizlonsáai osááIy (Iv.K). @ álImdrok' á
katomi goleálati tibk. valmint a nen minósitett adatok köziil a nag]l lönegii
küblneges gehélyes adatok, !a|Úi a Dagy éíékii ijzieti titkot
feldolgozislin' táfu lásála alk.]ns Éndszer biáonsási osaálya

5'2' A Parkolá.i ÁgÚal álta] múkódtetett i omalikai rendserek bizlonsági osá yba
sorolág ü alábbiat sz€rinl alakul:

Figyelenbe vett szabá|yozások

Az ilfomatikai Éndsme lonatkozóe a kÖvetkezó szintú szabályokal k€Il fis/elembe
v€mi. ds @ ott megfogáln&oí utsíásokbal, ininyelve*nek a meekőveteIt szinten és
né.tékig eleget kell tcmi:

6.l. Jogszlbí|yi sziDtű 9bá|yo2á3
Az infomalitai Íendsz€r€k biztonságÁvai &ok a töNén'ek, rendeletek kapcsolatosá{
melyek u inlomalikai EndszeÍ keEÍeit battozit nets
Ajoesabályok ü infomatikai biáo.sáe szenpoÓÚából két 6opoÍn oszhalók:

. & i.fonarikai lendszerl és mat tónyezetet fiDtcioní|isú sabályozó

. ü infTmatikai Íendszel, iu€tve e abban kezelt adatok biztonságával
kapcsolatos jogsabályok'



ó.2' Műgaki nomttíváh g.bványok' i.ónyc|v€k 6ljínlások
A nü{zaki nomativ]ílq qbváryok. ininyelrek és ajiinlások e alábbi rc l€t€].m
keEsz!6l fubályozzík ú infoúrá1ikai lendszeí. annal kön'e2eÉl. és ezen ker€szijl
e inlbfuatikai biztonságol:

- infomatika
. beruházi.
. tüzvl'delem
' biztonsá8t€chnika
. iÉlkezelés

6.3. TáÍca. v'g/ ís'zti gintú r€nd€lkeós€b végrehtjtfui üt{infuok
A Erca. vagy águti gintii EndéIl€zések szifij& ehósorbm e i.fomalikai.
intómÁció.íe|do]sozisi feladaloi kiosztág. ü adattoúbbilások EndjéÓe*
neeÁllaPilág |öíé.ik.

ó.4' lle|yi (b€|só) szabilyozlsok
A neIyi sabá|yozás szi4jén jelemek meg aok a bekó sabá]}ztok. i ézkedések és
elóiiások. mel'ek valmiIyen ginten ő$zeffigeésben vmal ü infomatikái

. saNekti és Múlódési s2ab6|y,^|(szMsz)

. IBtkerclési szabábzal
' vas/o.védelni.r €ndészeli'biztonságtechnikaielóirá$k
. Túzvedelni sabályzt
. Muntavedelfui snbályut
. Munlolöi letások

Az Adatbiztonúci szab.ál}at. illetvs ü szMsz *nnli feladalokal. felelósségi köröket
éq jogokal a ÍÚk ön |enásokoe Le|| Fw kkf1 |ifej kr|

7. Illefék$ségek és hatáskórök

7'l' Á2 infomatikai Endsreí hóaá]ala $i'n el tell tÍlÖnlleni a kövelkezó

' Fejlsáö (9já1 szeNae! vágy ldlsó cég)
. Úrem&etéífelügyelókendsz€ryazda)
. Felbdaáló

7'2' A Pa.kot&i Ág@t igugatójána}, valmint Ú iníoÚálikai vez€tónek ecymással
e$/eztetve ki kell jelöIniúk a fonlosabb dkaLaüások €ndsze{azdájt. és oeg kell
halárTaiú feladataikat és felelóségi ldfilket

?'3. Á Endgergeda feladatköiél nÜlalóÍi leilásbm rTgziteni kell'
7'4' Á rendsrery'zda eÓgedély€ nélkül bozáféÉsi jogosultúe nen adható kj. és nem

vállozlatható meg (kivéve a köteIeó le1iliíí)'



8. Á|tatáDosintézkedések

a) A Pdkolási ÁgeEla nun}alöi l€ínjsokbe ÍögÍteni ke]l u infofuatikai
feladatok ellát]álival. valminl a belsó adalvedelmi feládgtok]r'l megbibthn
feladát' és fel€ló$égi köÍ:Í' lElmint konp€t€nciáit.

b) Meg kell hatiirczni' és fel l€I] sorcl.i a Pdkolási Áget sahpoítjáb]'l jekntós
a]kalmuásokat és adatíllÓnányokat'

c) Az infomatikai r€ndszelen belü| olIdl]ónitette. k€tl t€z€lni e es]es lilok|ajÍáIa!
a személyes a&1okat' és á töPények által negbaÉrczoit €gyéb adltcsopoltokat.

d) sziilség *etén u égys szánítogé!És ljkalmuíski! a biztomácgal *ép6olatos'
sP€cifrkus elóírásokat kiilön meg kell ballimai,

Az alka]rne'$k dokumenlációinat bna|naia k€ll @ t]zemeltetesi $ k9e|ési
elóirásokal. valfuinlabizonságikövétélhények€t'

El kell kégiteni e ellerózésék és d felú]vizsgáIatok dokumenlációjá! és aá ü
Igegató páncélsu kréryében kell t'rolni'

gl Vee (el|,tatirom| a !d|@géNs a]kalm&fuokla| kapcso|atM. ||ene a
PJ|o|Ai cg&mal hiw|a]o'an ̂e'dled do(um.nljmol meco*í hdd deje '

h) Ha a sz:mÍúst€chnikai Endszel lueneltetése so'án kidedl a biztonság
hegséísej illetve sérüléÉ. haladéklaleul meg kell kezdmi a vonalkoó
intéznedések éNényesítését'

0 Az in|omalikai rendgÍr e.t kárc$nények utólagos elenzését Endsz€esen el

' Az elemzést. meúyiben @ indoklt' ffié''t vas/ sz€né|yekE vomtkorc
fe|adát. és haiáskóÍ nódosilfunak kell köEt'!ie'

k) A biáonsági sabályozá$kkal kapcsolatos témivalókal a muntaióri leírá$kban
is sze.epelt€tr kell'

8.2. B€*néslü'eúe|t €tés,fennlaÍtís

.) Á Pdkolási Áe%tnál a hddver és srcftvd eszközök be9ezését a TársNág
i oma'lkai s/en 'e|én nerMü|tel' neg\d'o(ibi'

b) Á s4nveÉk besreEését jogtisá4 negbjz]túto foEfubóI kell biztositei'
c) Á hedver és goflvel eszlözTket a Pdkolási Ágúatoí belül nyilÍ'n ke]| ÍaÍdi'
d) A Pükol]isi Ág@bál lrÉkedni kelt u es/ség6 hardvü és %1lvÜ €Iem€k

a1kalnE'sáú.

e) Anmyiben a Pekolási Ág@lon beli! Úftverfejleszés ónéÍik' aá t€rueési

D
és fejlesáési nódsrcrlm alapjÁn kell elvég@i'
Á szimí!{s1ecbnikai eszkózók telepÍlését a PÜko|ási ÁgMalon belül u
ijzeneltetésé.t felelós iényítsa és ellenóíu '
Áz iffomatikai Éndsa hÚmálatáia voMtkozó biáonsági e|óifti.ok bet.íáÁit
Íendsmsü elleíónai kell.

h) A szinit]'slebnikai Md@bd b€kóvetkdet váltol$kat dokMenáni kell'

cl



i) A l.{llső cécek. sreNe&tekjavít'si és kÜbmhnási
j) Javítis és kübálultis €$téT a büaln6 adalokal

|elülíi8os tö.lés révén)

levékenységét elien(lliai ke|l'

védeni keIl' ('l' adatnmtés és

a) Á sbftleÉlt bevüéséE vonalkoó irályéIvek, ill€Ne elótások a Tá.saúc
bes&eési po|itikÁjánar észét kell' hogy képazék'

b) Á szoftvqek euenóoésére vonerkozó injnyelveket és elóínisoká! d iizenehelési
dokmen!ícióknat tanalnüniu* ke]|

c) A smlileEk lobmtaí]isála és all@IizíIásáo vonatkozó iníryelvekel és
élóilásokat & iizenelteÉsi elólrásk kere!éba le kell dokumenl'ilni'

d' A \a67hj|a mege|d/e! e. e hd|sl lmbe1 m.t |e| togalMj d ehán|asi.fá|eg.ál el d herle5né. \ég.e\Ji6l :i|em|eíí a rem kIq.ina'o' me|léLnaks]
prcgmok fellépése eserfu '

e) A szoftv€rek elsó ü&mbe h€lye&se etólt Eíerencia n&olatokal kell készíeni, és
@kal biáonságos helyer k€ll órihi'

í) A Éndszearcgrmotlt e illelékle]o hozzáféÉslól foloóíabbe védeni kel|,

A biztonsási 9enponlok figyelmbe vér€Iével. tewsrerúen kell á lokálh
szinilógéleshá]óatszeNeÍéll.rlalnüó helyiségetkiválosámi
A biztoísfui zónák ha!árait (Iá!o8alót' nunl@óná]<) leNszerúeí kell kia]ati'bi'
Áz áNiteli es2lözókel' csatlg}oási pontokat. elosÍó. ill€tve Endaó egységekel
ug'fuolya védelni igémyel keu védeni' mint a közponli bé@dezéseket'
A számitóközpontok oz€mbizlonsási %bvány.elóiiágit (k]ima. pára!áíalon.
tijzvédelen) be LeIi laftari'

A központi ber€Meeselel a szándékos behatá.Tkól vedeni k€ll'
A -yánifut*hnikai Éndszí a vilIáncsapáslól. túI|eszúllségtól.
feszü]lségcsókkoéslól védeni tell.

g) A 9Ánit]áslebnikai Énd#r üzeÚsrerü Íúködéséh€z szükséges leglonto$bb
es'étsene( íobmdoq miüödelc' ' Ámsá'ga|EEs kic*se ese|cn óiuos'lfui
kelI GzünfuenlA vas Día|ekÜm|oÍk]

h) A &lhsaálói sz'mitógépek kiváIsztrásárái fieyelenbe kell vemi a bizalrn4
adatok k€eléf eselén. ho$/ a berendezések csökkenen eleIrtÚmáBn€scs
süg l iuás i j c l l fuókke i tnde lkezhek ' ,

) A7 üh| "om|nÚ)e\ ruÉ(haE5 re nudpe5e. /hóméN||et' pe" áiálon]
Jisyelnj.s ellenonznr keu

j] A tanalék elláló beEndezések frDlcionális mú]Ódésél idó9zalow ellenóizni

k) Á szánrílistéchnikai rendszü eleneit (hardvd' szoiiv€l, ldátholdoá) a loÉíói
védeí] k€ll'

) A Vjn|bsEhnjuI lendse. e|eme'I inqrd\el. seh.er ádátíordo/o) a
mafupu|áció|ó| \édeni kell'

o



!da!!!l!!,!s ?@

a) Az iífonalikli rendsrer lePezséhez, bev€zetéúbez. iizeDehetó$bez'
kÜbetdt]íqáioz szükgges bialmi fiD}ciók]bz a szenélyatet gondose kell

b) Á szmébzetet e infomtikai mdsz. bev*És €!ótt kj ke|l képeai'
c) A képzésnek ki kdl teiednie fu infomatikli biáonság terijleÉÉ is.
d) A képzés girvonal& és u elsajá!ítoí fudás sziítjét ell€nódhi kell'
e) A biÍoNági elóíások bet&l&ál eilenórihi kell'

9. Eljárások

9.|. Azotro$|li!,hite|clit €!

a] A hálózali rendstne va]ó csatl.&oáshoz a TáMság infomatiká szeN€retétól
kell igényelni a nu.}.ldrhóz kölölt b€Iépési üonosilót (logiÓ név). és
jogosulLsáBokat' A hálózati jocosultságokat a mUnlQ}öIi leiií$kbán ÍögÍleni *€ll'

b) Az es€s alt6]@ások]roz való hozíf&si joeosultságot a Pdkolási Áe%t
igügaója balIi{za neg' A hozáféÉsi jogok.ól nyilvántariáí keu lezetni.

c) Új dolgoók belépé9. iuetv€ lávoaj dolgozók ki|épé$ esetén a s4mélyi
Jogos'rltságokatallualiáni kell'

GondÓt keu forditani a felhasbáló( eg:.tellij üonosl!ásárá' aa nem foÍdulhat
eló. nog} több szenély klp enos jeIöIésl'

Eló lrell imi a jekavák bshálaláía.k módját Citokbe Éíá5' minieális nossz'
boíyolultsá8' érvényeségi idó).

4 hoe.eres| joeoql]ts €ol Ljo!fua|' J|ebe meg\onsal ' igUga|ó
jó'anacyisa ubn a mdsercDdának ke Ie|leg4nie

A hoziféési jogosullgigolt kiosáísát' záÍolá.á! meevonág't és nódosiÉsál

Eló kell imi, hoB/ n€ly €ÉoéÍyek LÜüÜenek napló2ásE'
Á biáonsági kilv€teInények közóí szeÉpelnie keII & i|letektelel i|letve

el
Íendsz€Esen ellenó.izni keu.

h) Ájogosulaúm boz'fl'ési kisalelot esenényeil ellenóribi kel|'
i) A Mlóati f€hÚáÁIó}Át hne|slteni keu'
j) A Mlóur beíed^elési feladatait sak megbízható és ell€nóuöí sunéIy

joBosülat|e €smények úplólsán'l.
c) Ájoeosultságok kiosáását. nódosí!ásá! és megvon&át naplóai !eu.
d) Á Mpló adatokhoz csal. hitelesiteí WéIyek lérhetnek noa'
e) A napló ad.to]. kiéíékeléset autonatiált folymatoltal kell tÁnogabi.
0 A napló adalok negóÉési batátjdejét !ög'leni keIl'
g) A mpló kégltó elemekel mÚipul.áció €len vedoi lGlI'



h) Az óu éft keíl|ó mpló ádalotal nmipuláció és n.gsemisülés ellen ved€ni kell.

r0. Információ|qldátok

a) A sámíógépek sajár adaíárolóján kizíólag a Tásdság által kif€jlesíet, vas/
váJálol sbnveck táJolhatók és csk @k i]zemellelhetók.

b) R€ndsz€resm ellenóriai keu a tiÚló e*közökön lévő progÍmokat és ldatokal'
c) Rögziteni ke|I uon adalok és prccEnol. lisláját. melyd nem saba{i

negváltoaabi' módosihi'
d) A bi2aln6 adatokal Ú adaüo.doókon . memyiben más védeleh íefu

biaosnható kódoll fornábm kell lío|ni.

ru2. Ádá!éstíUsvéd.|eh

a) A vírusfertóes lehetóséBénel. dinimáliffi csök}€nlése drdekében & álkalMtl
összes sziniüislechrikai eszk.'re idegen prcgmo1' adalot má&lni. valy bámit
e$/éb nódon bejütltni 9igorum tilos,

b) A virusellenórzést elóirt mdszeEség8el. i|letv. a felhóhálók jelzésjE somn
kivúl a Tálsóág infomalikai sarvereÉnek dolgoei vé9ik.

c) A vi^gálat ercdméTyél elekEolikusÚ tirc|t úrusmplóbá. ke|l m€góribi.
d] lnten€t€s a]kalneás csak virusellenóuó !'rcgm véd€Im€ alalÍ ttjíénlel.

a) Ki kell a]akllni a feldoIgozássa] kapcsolalos üzme|tetési és bizi]nsáei

b) Á condaímfu vas/ nib]ík hatá6ait EndszeEsen fel ke|l mémi'
c) Á munlalEly ideigIenes elhas'Ésa}ol gondoskodni tell . képemyón megielenó

i.fomáció automalikB e|fedésáól, e]sötétitéséÍól
d) Az infomációk és u adatok sérÍedúsésén€k bizÍosii4g'hoz e|lenóIzési

nódsreEkel keIl altalnaai'
e) Eló keu imi & ldott felada&órhöz szükséges násolatok kés'tésének fehételeil'

o szük$c sdint alk']n@i tel] ! násolásvlíelni inlézledések€t'

a) Az elóÉ nen tisámíható adalv.saéí okoó esenénvei káÚs ha6ánan
c|lensúlyozisaérdekében adatn€nléseket ke|l végehi'

b) T.|j€s m€ntéí kdl véeezni mindÚ jelentósebb nódos'tis utá!. de ]egalább évcs
Éndgere$éggel' Ez alapjá! eg/ leljes r€ndsz€r ósgeoÍlá. estén is biaosibi
lehet ü openiciós E!d*r és a futó pÚgramok €re.teÜ állápotának s%j]lil.isát.

c) Ádatáüonányok ú€nréséf sjnden nap el k€Il !égezíi. A denlé*knél
éNény€süÜón a háÚngenÚációs el!'

d) A f€lhMálói igényeknek negfelelóen' vagy megbibásodÁ esebn a nentett va€y
dchiv'l állonányokvissaiultá5áéÍ aEndszergüda felelós.



10.5' EÍ€dnéíy.dltokkitd{ga

a) Az infomáció kiadási funkciókal be Lell lonni a hozíféÍés eu€nózési
intézkedépk köÉbe'

b) Á kiadó végbüendezé*ket (nyontatók, kepeúyók) ajogosdada hozzafé@eklól

.) A tinyonlat*É kerinó myagok biÍo.gágos te@Iégiól és tárcláslinól
gondoslodni kell.

d) Á kiryont.toí myaeok k*léséE e ha&e2elési sabá,zt Endelkezési

ll.1' Kd.lés,.Áo|ds

a) szbÁlyomi tell a papír alapú' valmin! a n€ntésE' adalserére nM{t egyéb
adalhordoák Icelésérc voM&ozó folymalokat'

b) Rö8zíenj kell u admiÍisárációett felelós sMélí'

o Az adat}ordoókalmeg kell jelölÓi (eomsiti'

d) A különleges védelmeligényló adatho'dofukal (bizalms adalok) elkülönitve kell

e) A különleges védelner ieélylő infolMtiki adaúordozók adatlil ítkosíiáli keu'

í) Á lIiftli adatholdozók sérÍetlosgét rcndszercÉn el|enőiiai kell'

l12. Továbbdi&/uililís

á) szabályozni k€tl a papí. ajapú adalhedoáL e jnfomatikai adatboldozók
továbbad'si folymatait'

b) Rölzít.ni keu z ides€n adaüordoó]. átvételi szhÁlyait.

c) Elleíó.iai kell a tovibbaddi ós ásÉteli jogosullsáeokat'

d) Ell€nóriai kgu ü adathordozók viss@dlisi kótelezertségének lelj€súIését'

e) Áz átvétel soián eIlróriai k€ll u adatok séíetl€tréget. nmipuláatlmságát'

o A kiilóln€ges védelmet igéíyló adalok 1o!Átbl!í\á!a @lgájó ad.thoÍdozókon ü
adalokat1itkosítani kell.

l13. Még&ónidtél

a) Róezíte.i keu a negseMisiési eljárám jogosult sdélyet feladat és hátásköét

b) A Eeeselmisísi folymahJt ellofujai kcll-



12. ln!&kedési t€F vészhe|yzet Béfére

Á vésá€\zá.negelózés alapvetó kóvetelnény€ a régl.t.s (araszEófalw €lkégitese.
tesá€lé* és a végEhájtís EndgeÍes eyalorlásL

Á ktasztrófate ól égból áll:

l. A &tasárófaleÍ d€fhiciója

(átágtijíaleN: eljá{5 vagt tevékelységJé!ések sobzala enal bizlosilásár4 hogy a
srepezt kíiku infomáció.feldolgozó lépe$éeen nelyrc l.hesffi lilfli
€foeádhátóm dvid idó alaí a glrl$ées alhli]is adalrkkal kátágri'fa üti.- A
sz'miloeép lotasá!ófa eg/ olyfu 6emény. mely u adalfeldoleoá kep€ség
€lvsáését okoa ho$abb idóÉ'

n. Mfu1ési (negelózés' teN

A nentési teN @Í léÉÉk soma4 melyek€t eért hajtana} végrc a kaldzaófil
mecelózóm {a nomál ilz€í soráD)' hogy lehetóvé teB/ék a geNezet g'mlim á
Mgálá51 a katsztrófála. A m.tesi te.v biztosit esztözöket á helyEállIti.hoz.
(gihítógép 1ijközés' oplikai tároló)

lrl. Hel}rcálülási te.v

A hebEillitisi t€Í €Üánisok sorcala' melyeket a helyEálütás íázisábm hajtamk
véeÉ mák érdekéb€q hogy h€lFálitsÁk ü iffonatikai EndgeÍ a taÍdék
lÓzpoítbe vagy h€btli]litsá} u adalíeldo]soó közlontot'

Á teszr te.v ekÁl a tevékenységekel taíalmüza' uely€t a (ltgszti3íater
ÍúködőképsFgét ell€nózik és bizlositják'

v' KÜbeÍ!ífui (iimben tarlás' l€n

A kÜbmbrói terye1 hdaáljá]r a KataqáíófaleN a]oális áuapolban táíás'ra a
sBezet változta €$tén'



l3. EIlenőPósi' intézkcdési féladltok

Á Búntetó lóífuykon}uól sóló 1978. évi Ív' lőNény 3oo/c' és ]oo/E' $'a
szánlcionaja a giúi!ásl4bnilrai Endsz€r és adalok eueni joce|lenes cseleknényeket'
latmjnl a szímítáíechnikai Endger védelmá biaositó teclhikai inlézkedés kijátszisál'

l3'l' Áki a |enti joge]|enes se|elffiényekól tudonásr szg€z. k(iteles a21 haladéklalanul
d il.k'er.\. i|e.!ea rc{sz.l g dÚal je{nleni

I4. KülöDös rész

Á Ptrkolási /iget k€Etén belül mÚlödó infomatjkai ÉndsreEk eg]másgl 9oros
kaPcsolatbm núködnek. üonos biáonsági besrolásba taíoznak. €mek úegfelelóen ' elóirl
b'áonúgi intézi.désekúonosanvomtlohaknindkét€nuszcÍc'

14.l. BM online Ínfornátik'i L€kérdeó Rcndgcr á|t.|]ídos isnert€tés.

A rendszer negíevezse. BM online lD|omatikai Letérdezó Rendser (BM online

Á ren&er b'ro{sági begorc|Ás' ..fokozott'. biáonsági osztáy (lv.F)
Á BM online Íeídszer nűktdését és fuíltcióí tekinlvc é íagy mesbíáalóságú En'lszeEk és
u adatb&is aIápú fiaukciós rendszcFi sajío$ágait rÜözi nagábm' Az infomalikai
Endsze! által megvalósilotl fuÍIdókm e állagosn'l ma€aabb rcndelkezésre állási
köv.telmény vm elóíNa. és a válózidók lekinletében h szigorú elóífrisok éÍényesülnek'
A Éndsrer ! d€legáll leladatok eI|íásáloz saaséges, ífuk1ÚílI.n tfuolt adalokat
taíaImu 4 eelyeket ttra&ciók feldolgoásí biaosiló adalbli'sbm l'i@|'
A BM online Endsaben u adatok kezelését és véd€lnét u oRAcLE adatbázis kezeló

A BM onlin€ EndszÚ eg/ik o|dalon a Pdko|ási Ágeat h€lyi há]óa!'! keEsáül a Minipdk'
Dijnster PÚkolá.i Nyilvánlartó E 32ere1. a másik oldáon cPRs nobi|tele|onon
ki'álitott IPSec úkosíton komunikiciós cgtomán ké€saúl a BM (tzponti
Ádáí.|dolBoó' Nyilvánrartó és válasáási Eivata] elótét szánitógepével vm kapc$látbó'
^ gépjámű tulajdonosi (ÜZÍbeltarlói) édalainak lekérde'se kizióiaB a BM oíline
Mdsém kEBsaül. foegfeleló jogosultsággaI rendelkezó nükalliB ]á]lal lehetséEes'

l4.2. Minipark r €íd%r

A r€ndger n.gn*e&.j Minipárk

A rendszeÍ biztoÍgági besom|fua: ',|okobtl'' bi2tonsági osáály (Iv.F]
^ Minipek Endsh |elépílésél és fun}ciójál lekjírve sQL alapú adatfeldoleozó Endsel' Á
Íendszeneklóbb|éle feladatotlrell megoldaia]

. byilváíta]tja a éNényes Ende1keEsek.ek neg|e|eló pfukoló bértereL pdkoló
sz€lvéíyek énékesiléset



. l'rclja a hegadott. vag/ a BM online Íendszeóól lekérdezett cépjámú tulajdonosok

' tálolja és öss4siti a pa.koló ellenóók áhal kihelye&tl fehzólíjsok a.lataí
. biáositja a parkolási %bályalanságok állapolinal kővetésjt' a befizetésekel'

össresíéseket és elcmzó kimutat]áskat tészit

A Íer'| rcnds/ere( \ene|ménel b./ $ |sa erde.ében a 'e.m c^ba|ya| \itá]Mol Fyéb€|
defiiál'áIon t.j| U a|abb| rerde'LeT.e|\el LeL ls e|cÍ oe r fu|'

l43. Üzemettetésre vooatkozó intézkedés€k

a' A tndszeEk neD sajál fejlesÍésú iníomalikai alkalnrzások' Emek ellenére Ú
üzenelés sonin j€l€nlke2ó ploblémátal és icénreket a fejlsáés felé jelemi kell'

b' Áz adatbázhért a Pakolás Ágúal igegató felel.
c' A komünikációs vonalalat és az adatbázis szeNeí €hósorban a negbizbaló

r i t ödé.*npon labó|k l i ó r ö .gonoda |e| |k iep ien|
d. olym eljáráí kell megi?]ósilani. mely kikÜs7'öböli M adafuesz| és léhelóségét'
e' Automalikus €Üánísokkal biÍositani kell u adalbázis koEisztenciájál'
i: A Éndsa biztoBági eszköz.it u clóirásokíak nesfeIelóen folymalosan

akt@lizálni' iIldve ell€nórizni kelI'
g' Az adatbázist kezeió eszkózó]<et Gzerer gépek. tirlót) a nzikai hozáferes ellen is

h' Az adalhiisn c9k jogosullsággáI rendeltezó szenély vógeáet bámilyen
módosíást' és aÍ naPlóai tell'

l4..|' Mentésekkel' h€|yreál|ÍtássaI kapcsolátos intézkedések

a' Á biáonsági máslatok készitésének. kezelésének Endjét be kell larrani. és
É g.Esn ellenőnzni kel|:
. a lelj* nenlésket a fokozot bizonsági osÍ]i]y kóvelelmmy€inelr negfc|.ló

periodiciiisa] kell végeai
a biáonsági nentések lám|ásáMl a háronBenÚiciós elvet ke|l éNényesileni. 'a
minimm u utolsó hárcm nentéí kell láfulni

b. A bizixsági nenÉsekel kü|ön, a fokozolt biÍone'gi oszlály tövetelnényeinek
Íe8feleló kórolnények köóí leIl lárolni. és a ke2."lést ész]etesen lieu %bályozni.

c' Biáosíani tell - szüzódés* alapon - a É;delkezse áll]ási kóvelelnényekke|
Úányos. a megbiznaó núködés sz€mponÚából úegfeleló smiz és mdgerköveési
hálterel és Mkcióidót'

d. A leídszer ijzemelle!és sTIán biÍositani tell á kebmtartó é9 ijzemelteró s-mél}zet
Endg{€s old.t]ág't és to!ábbkélzését oly& 9in1e.. hogy e elóiÍt kiesési idón belül
meg tudják valósílani a lendszer visga.llílását nonál üznl'llálotÉ'

e' A Endsbben beköve&€Ztt iÍbajelenséEeke! rcndsreíleáIlásokát' áftéréseket vagy
manuálism' éív€t a Endszü ála] nlp|óai kell' Rőgzitéye d alábbi Pamélml.



' @e$menydpüa
. a beköv€&aés dátlM és idópTnlja
' a nomál lapot visszaálliúsának dátllm és idópon(ja
. a hibreIhánlásbm résztvevók n€v€
' a hibajelenség r6vid leíta

i A hibajelengjgeksl utólaeÓsÚ eleneai és érlékelni keu u ilzemelteÍés minóségének




