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BEVEZETÉS 

 
 Az Adatvédelmi és Informatikai Szabályzat (AISZ) alapvető célja, hogy biztosítsa a 

számítástechnika alkalmazása során az intézetnél  
 a titok-, vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó védelmi intézkedések betartását, 
 a hardver- és szoftver elemek rendeltetésszerű használatát, az üzemszerű működés 

fenntartásához a karbantartást és fejlesztést, 
 az adatok számítógépes feldolgozása során az adathozzáférést és az illetéktelen felhasználásból 

származó következmények megszüntetését, 
 a feldolgozás során keletkezett adatok formai és tartalmi épségének megőrzését, 
 a hardver- és szoftvereszközök üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk nyilvántartását, 
 munkaállomásokon (USER) lekérdezhető adatok körének meghatározását, 
 adatállományok biztonságos mentését, 
  a számítógépes rendszerek zavartalan üzemeltetését, 
 a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzését, elhárítását, 
 az adatvédelem és adatbiztonság feltételeit, 
 a védelemnek működnie kell a rendszerek fennállásának egész időtartama alatt a 

megtervezésüktől kezdve az üzemeltetésükön keresztül a felhasználásig. 
 
 A jelen szabályzat az adatvédelem általános érvényű előírását tartalmazza, meghatározza az 

adatvédelem és adatbiztonság feltételrendszerét. Szabályozza a számítástechnikai eszközök 
használatának, és a szoftverkészítés folyamatának adatvédelmi biztonsági szabályait. 

 
 A szabályzat 

 
- Személyi hatálya kiterjed: az intézet valamennyi fő- és másodállású, mellék- és 

részfoglalkozású dolgozójára. 
 

- Tárgyi hatálya kiterjed: 
 az intézet használatában lévő összes számítástechnikai hardver eszközre, 

berendezésre, 
 a rendszer- és felhasználói programokra, 
 a védelmet élvező adatokra, függetlenül fizikai megjelenési formáiktól,  

feldolgozási helyüktől, 
 az eszközök dokumentációira, leírásaikra, kezelési és működtetési előírásokra. 

 
- Ezen szabályzatban nem rögzítettek tekintetében az alábbi törvények az irányadóak: 

 
 a 1997. évi  CLIV. törvény az egészségügyről (1. sz. melléklet),  
 az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok 
(2. sz. melléklet) 

  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról, az 
információszabadságról (8. sz. melléklet)  
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  a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról (9. sz. melléklet). 
 

   
 
 Az AISz kidolgozásakor biztosítani kell az összhangot a szervezetnél kidolgozott, egyébterületeket 

érintő szabályzatokkal. Így például: 
 
 - az irányítási területéről 
  = a szervezeti-működési renddel, 
  = a szervezeti ügymenet rendje - ügyrenddel, 
  = a munkavállalás rendjével, 
  = titkos ügykezelés rendjével. 
  
 - a technikai területéről 
  = az ügyiratkezelés rendjével, 
  = selejtezési, megsemmisítési eljárásokkal, 
  = sokszorosítási szabályokkal, 
  = biztonságtechnikai házirenddel - rendészeti előírásokkal, 
  = tárolási, szállítási előírásokkal. 
 
 - a speciális területekről 
  = a tűzvédelmi szabályzattal, 
  = a munkavédelmi szabályzattal, 
  = a rendkívüli események intézkedések programjával. 
 
 
 
1.0. Számítógépek, számítógépes rendszerek (hardverek) 
1.1. Számítógépek (hardverek) beszerzése, telepítése, nyilvántartása 
 
 Hardvernek nevezzük a számítástechnikai gépeket, berendezéseket, azok alkotóelemeit valamint a 

gépeket összekötő kábeleket, elektromos huzalokat. 
 
1.1.1. Beszerzés, telepítés 
 
 A számítógépek beszerzését, a gazdálkodó egység szükséges igényeinek és a hozzájuk kapcsolódó 

feladatok pontos ismeretében kell elvégezni. Körültekintően kell felmérni a jelenlegi feladatokon 
kívül, a jövőben jelentkező feladatokat is. 

 
 A számítógépek telepítését, üzembe helyezését szakember végezheti: A szakember feladata  

a gép előírásoknak megfelelő üzembe helyezése, ezáltal érvényesíthető a vásárlással összefüggő 
garancia és jótállás. A szakember lehet a szállító cég alkalmazottja, a gépet forgalmazó cég 
szakembere, vagy egy harmadik cég szakembere is. 

 
 A gépek üzembe helyezése (installálása) után az informatikai és kontrolling csoport gondoskodik a 

hozzájuk tartozó telepítő lemezek és dokumentációk gondos megőrzéséről.  
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 A hardver eszközök telepítésekor a "Számítástechnikai eszközök, tartozékok és szoftverek 
nyilvántartása" című jegyzékben (formája: Informatikai és Kontrolling Csoport Üzemeltetési 
Szabályzata 9. sz. melléklete, elhelyezése: informatika) kell felvenni az eszközök pontos 
konfigurációját, azok tartozékait, valamint az azokhoz tartozó szoftvereket is. Ezen nyilvántartáson 
az eszköz élet-ciklusában bekövetkező minden változást pontosan követni kell, melyet az 
informatikai és kontrolling csoport vezet a tárgyi eszköznyilvántartással egyeztetve. 

 
1.1.2. Nyilvántartás 
 
1.2.  Üzemeltetés biztonsági szabályai 
1.2.1.  Munkavédelem, üzembiztonság 
 Külön gépteremben, az informatikai és kontrolling csoport termébe kell elhelyezni a számítógépes 

hálózatok szerveré(ei)t. 
 Az illetéktelen behatolások elkerülésének védelmére külön biztonsági zárral kell ellátni és a bejutást 

csak az arra kijelölt személyek számára biztosítani. A gépterembe való bejutás rendjét és a kijelölt 
személyek névsorát a "Géptermi rend" (Informatikai és Kontrolling Csoport Üzemeltetési 
Szabályzata 1. sz. melléklet) című utasítás tartalmazza.  

 A gépteremben elhelyezett számítógépek rendeltetésszerű működtetéséért az informatikai 
 csoport vezetője a felelős. 
 
 A felhasználói munkahelyeken elhelyezett személyi számítógépek illetve a számítógép-terminálok 

biztonságos működtetéséért az ott dolgozó felhasználók a felelősek. Ennek értelmében 
folyamatosan gondoskodni kell a dolgozók folyamatos szakmai oktatásáról, továbbképzéséről 
(adatvédelmi felelős feladata).  A gépek elhelyezésekor figyelembe kell venni az elektromos 
berendezések elhelyezésére vonatkozó előírásokat, a tűzvédelmi, valamint az ergonómiai 
szempontokat is. 

 
 A hosszú időn át tartó képernyő előtti munka a szemek elfáradásához, korai romlásához vezethet. 

A szemromlás kockázatának csökkentésére lehetőség szerint olyan CRT monitorokat kell 
használni, melyeknek csökkentett a sugárzás-kibocsátása, illetve törekedni kell a CRT 
monitoroknak korszerűbb LCD és LED háttérvilágítású monitorokra való lecserélésére. 

 
 A gépek számára, ahol ez lehetséges, külön erre a célra kialakított számítógép-asztalokat ajánlatos 

beszerezni, mert ezek segítségével oldható meg a gépek ergonómiai szempontból helyes 
elhelyezése. A képernyő szem magasságban, a billentyűzet alacsonyabban legyen, mint az átlagos 
asztalmagasság. Ez fontos szempont, mert a helytelenül elhelyezett gépen végzett munka hamar 
kifárasztja a gép kezelőjét, ez egészségromláshoz vezethet és nem utolsó sorban, rontja a munka 
hatékonyságát, pontosságát. 

 
1.2.2. Tűzvédelem 
 A számítástechnikai eszközök általános vagyon- és tűzvédelmére az Országos Építésügyi 

Szabályzat és a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) 
érvényes. 

 
 Tűzbiztonsági okokból különös figyelemmel kell kezelni a nyomtatók által készített leporellókat. 

Mátrixnyomtatót üzem közben felügyelet nélkül hagyni TILOS.  
 A felügyelet nélkül hagyott nyomtató körül könnyen felhalmozódhat a leporelló, mely fokozottan 

tűzveszélyes.  
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 Az informatikai és kontrolling csoport gépterme, valamint annak közvetlen kiszolgáló helyiségei 

mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak. A fenti rendelet szerinti a "D" veszélyességi 
osztályba sorolandó. Ennek megfelelően a tűzvédelem feladatait "Az Informatikai Központ 
Géptermének Tűzvédelmi Utasítása" (Informatikai és Kontrolling Csoport Üzemeltetési 
Szabályzata 2. sz. melléklet) tartalmazza, mely részét képzi az intézet Tűzvédelmi Szabályzatának. 

 Az adathordozók biztonságos tárolása érdekében alapvetően fontos, hogy a számítógépterem és az 
adattároló helyiség elkülöníthető legyen. Azokat az adatállományokat, amelyek megsemmisülése 
jelentős anyagi- illetve erkölcsi kárt okozna, két példányban kell őrizni, amelyből az egyik példányt 
az adattároló helyiségtől elkülönítetten, tűzbiztos kazettában, vagy egy távoli helyiségben működő 
szerver adattárolóján kell őrizni. Ezen adatállományok kijelölése és 
tárolási módjának meghatározása az adatvédelmi felelős feladata, melyet az Adatvédelmi és 
Informatikai Szabályzat "Szervezési javaslatok, kezelési útmutatók, működtetési szabályzatok 
jegyzéké”-ben (5. sz. melléklet) felsorolt "Az Informatikai és Kontrolling Csoport Üzemeltetési 
Szabályzata" utasításában rögzít. 

 
1.2.3.  Hardver felelősök 
 A számítógépeket, függetlenül attól, hogy üzemeltetésük során jelentkeztek-e működési 

üzemzavarok vagy sem, időről időre szakemberrel meg kell vizsgáltatni. Ennek során ellenőrizni 
kell a számítógép részegységeinek megfelelő működését, el kell végezni az elszennyeződő részek 
takarítását. Ezt a munkát félévente egy alkalommal kell elvégezni.  
A gépek biztonságos működésének ugyanis nagy ellensége a por, mely lerakódik az elektromos 
szerkezetekre, akadályozva az elektromos részek pontos érintkezését. Ezért a felhalmozódott port 
időről időre el kell távolítani, a mozgó részeket meg kell vizsgálni és az elhasználódott 
részegységeket ki ke0ll cserélni. 

  
 Ezen munkálatok elvégzésére kijelölendő egy-egy karbantartás-felelős (munkaállomásokért 

felelős karbantartás-felelős illetve nyomtatókért felelős karbantartás-felelős) 
"Rendszerfelelősök, adatfelelősök jegyzéké"-ben (3. sz. melléklet) megnevezve az alábbi 
feladatkörrel: 
 
karbantartás-felelős munkaállomások tekintetében: 

 
 folyamatosan nyomon követi a gépek működését, 
 elvégzi vagy megszervezi a gépek időszakos karbantartását, 
 részt vesz az új gépek vagy bővítő részegységek beszerzésében, 
 megszervezi a gépek üzemeltetési, karbantartási és szervizelési rendjét, 
 időről időre hardver-teszteket végez, melynek tapasztalatait összegyűjti és ezek 

függvényében szervezi a gépek szervizelését. 
saját üzemeltetésű nyomatók tekintetében 

 elvégzi vagy megszervezi a bérelt nyomtatók időszakos karbantartását, 
 

karbantartás-felelős nyomtatók tekintetében: 
 elvégzi vagy megszervezi a saját üzemeltetésű nyomtatók időszakos karbantartását 

 
 
 A működő számítógépes hálózat szervere(i) mellett egy tartalék szerver-gép, a felhasználói 

munkahelyek gépeinek meghibásodásának esetére legalább egy tartalék gép fenntartásáról kell 



MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 
       SZOLNOK 
 

Kiadás: 6.                                                                    Oldalszám: 7/20 
Dátum: 2016.02.18. 

gondoskodni, amelyeket olyan állapotban kell tartani, hogy bármelyik pillanatban az elvárható időn 
belül képesek  legyenek  a meghibásodott gépek  szerepét átvenni. 

 
2.0.  Számítógépes programok (szoftverek) 
2.1.  Alapfogalmak, jogi környezet 
 A számítástechnikai berendezéseket működtető programokat szoftvereknek nevezzük.  
 A szoftverek között megkülönböztetünk operációs rendszereket és felhasználói  programokat. 
 
 Az operációs rendszert a gépek ugyanolyan tartozékának kell tekinteni, mint annak hardver 
 elemeit, ugyanis e nélkül a számítógép nem használható. 
 
 Az intézetben használatos felhasználói programok csoportjai: 

* a gépek és hardver eszközök szervizelését, karbantartását, üzemeltetését szolgáló 
segédprogramok ( diagnosztikai programok, file kezelők, stb .), 

* irodai alkalmazások (szövegszerkesztők, táblázatkezelők), 
* gazdasági-ügyviteli programok (könyvelő programok, számviteli programok), 
* lexikonokat, enciklopédiákat, könyvtári könyveket, dokumentációkat helyettesítő programok 

(pl. jogtárak, telefonkönyvek, szótárak stb.), 
* kommunikációs programok, 
* orvos-szakmai programok, 
* medikai-betegnyilvántartó program,  
* diagnosztikai egységek lelet- és eredmény-nyilvántartó programjai. 

 
 Az "Adatvédelmi és Informatikai Szabályzat" (AISZ) "Felhasználói szintek jegyzéké”-ben (4. sz. 

melléklet) kell meghatározni a használatban lévő szoftverek típusát, felhasználói szintjeit, 
felhasználói körét.  

 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezik a számítógépes programok 
védelméről. 
Figyelmet kell fordítani arra, hogy a cégnél használt valamennyi szoftver megfeleljen a szerzői és 
szomszédos jogokról szóló jogszabályoknak (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény 
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 385. § és a1999. évi LXXVI. törvény). 
Ennek segítségével kiszűrhetők a jogtalan programhasználatok, illetve egyértelműen megtalálhatók 
a felelős személyek. 

 A szoftverek liszensz szerződése, amennyiben eltérően nem rendelkezik, a vevőnek csak egy 
biztonsági másolat készítését engedélyezi, arra az esetre, ha az eredeti szoftver lemeze 
meghibásodna, vagy megsemmisülne. Az eredeti szoftver bármely további másolása jogosulatlannak 
minősül. 

 Az alkalmazott számítógépek és szoftverek alkalmazásának intézeten belüli szabályozását az 
adatvédelmi felelős feladata rögzíteni az "Adatvédelmi és Informatikai Szabályzat" (AISZ) 
"Szervezési javaslatok, kezelési útmutatók, működtetési szabályzatok jegyzéké”-ben (5. sz. 
melléklet). 

 
2.2.  Programok beszerzése, telepítése, nyilvántartása 
2.2.1.  Beszerzés, telepítés 
2.2.1.1. Beszerzés 
 A programok beszerzése előtt először meg kell vizsgálni azokat a feladatokat, amelyeket a 

programmal kívánunk megoldani. A feladat nagyságától függően szükséges lehet az érintett terület 



MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 
       SZOLNOK 
 

Kiadás: 6.                                                                    Oldalszám: 8/20 
Dátum: 2016.02.18. 

szakértők által történő véleményeztetése is, mert a szoftverpiacon általában sok hasonló program 
található ugyanarra a feladatra. Ezek árban, tudásban, szakmai, működési biztonságban, eltérőek 
lehetnek, ezért gondos előkészületet kíván a szoftverek beszerzése. 

 
 Minden esetben figyelembe kell venni az alábbiakat: 
 

* az aktuális közbeszerzési jogszabályokat 
* a szoftvert gyártó cég rendelkezik-e megfelelő referenciákkal, akik használják már a programot, 

vagy annak valamelyik korábbi változatát, 
* funkcionálisan kielégíti-e a vállalkozás illetve a feladat igényeit. Tartalmazza-e mindazokat az 

eljárásokat, megoldásokat, amelyekre az adott témakörben a vállalkozásnak szüksége van, 
* nem tartalmaz-e feleslegesen sok egyéb funkciót is, amelyek nehézkessé teszik felhasználását, 

költségessé a bevezetését, 
* milyen "support" tartozik hozzá, ami azt jelenti, hogy a gyártó cég milyen segítséget tud nyújtani 

a program bevezetésében és az üzemeltetés során felmerülő hibák, üzemzavarok elhárításában, 
* milyen hardvert igényel a program üzemeltetése, 
* milyen létszámú és milyen felkészültségű kezelőszemélyzetre van szükség, 
* biztosított-e a szoftver nyomkövetése, ami azt jelenti, hogy ügyviteli szoftverek esetében a 

jogszabályváltozásokat nyomon követik-e, az így születő új verziókat milyen feltételek mellett 
bocsátják a cég rendelkezésére (szokás az új verziók csökkentett áron történő cseréje), 

* amennyiben az intézetnek egyedi programmódosítási igényei lennének, azt a gyártó vállalja-e és 
milyen feltételek mellett, 

* az ár vonatkozásában a program nyújtotta szolgáltatások arányban vannak-e a szoftver árával. 
 
 Az új szoftverek beszerzésének előkészítésébe be kell vonni az illetékes terület vezetőjét, 
 hiszen ő tudja megítélni, hogy a program az elvárásainak megfelel-e.  
 Ugyancsak szükséges bevonni a program kiválasztásába az intézet informatikai vezetőjét, egyes 

esetekben célszerű egy független, az adott program eladásában nem érdekelt szakértő véleményét 
kikérni. 

 
 A beszerzésnél tisztázni kell, hogy az adott programot mennyien és mennyi számítógépen fogják 
 használni. A megvásárolandó liszenszek számát ennek megfelelően kell kialakítani. 
 
2.2.1.2. Telepítés 
 A szoftver megvásárlásakor ügyelni kell annak pontos, az előírásoknak megfelelő telepítéséről. 

Nagyon sokszor előfordul, hogy a program sikeres használata a nem kellőképpen előkészített, 
szakszerűtlen telepítésen bukik meg. Sok program "testreszabást" igényel, ami azt jelenti, hogy 
különböző paramétereit a cég sajátosságainak figyelembevételével, a helyi adottságoknak 
megfelelően kell beállítani, ezáltal biztosítható a program hatékony használata.  

 Ennek érdekében az informatikai és kontrolling csoportvezetőnek minden esetben meg kell 
követelnie, hogy a programot tartalmazó lemezek mellett rendelkezésre álljanak a használatát leíró 
részletes programleírások is. Ezen dokumentációk az informatikai és kontrolling csoportnál 
kerülnek elhelyezésre és elérhetővé kell tenni mindazok számára, akik a program használatában 
érdekeltek. 

 
2.2.2. Nyilvántartás 
 A beszerzett szoftverekről pontos nyilvántartást kell vezetni, számláit meg kell őrizni. A számla 

megléte egyben a garanciális követelmények érvényesítésének eszköze, másrészt ez szolgál 
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bizonyítékul a szoftver jogosult használatára is. Az informatikai és kontrolling csoport vezetője 
köteles vezetni az "Informatikai és Kontrolling Csoport Üzemeltetési Szabályzat" 9. sz. 
mellékletének megfelelően a "Számítástechnikai eszközök, tartozékok és szoftverek nyilvántartása" 
jegyzékben (elhelyezése: informatika). 

 
 Ennek a nyilvántartásnak tartalmaznia kell operációs rendszer esetén: 

* a szoftver megnevezését, verziószámát, sorozatszámát,  
* ár, vásárlásának időpontját, szállítót, gyártó céget. 

 
 
2.3. Üzemeltetés biztonsági szabályai 
2.3.1. Üzemeltetési rend 
 A számítástechnikai rendszerek bevezetésének és működtetésének szerves részét képezi az egyes 

személyek feladatainak pontos meghatározása. Ennek megfelelően, amikor egy új program 
bevezetésre kerül, nagy hangsúlyt kell fektetni a programot működtető személyek feladatainak 
pontos leírására, a kezelőszemélyzet szakszerű kiképzésére. 

 
 Egyes programok bevezetésekor szervezési javaslat (koncepcionális terv) készül. Ezt vagy a 

programot szállító cég, vagy az informatikai vezető készíti el. A vásárolható szoftverek (ügyviteli 
programok) általában keretprogramok, melyeket különféle paraméterek beállításával "testre kell 
szabni".  

 Az informatikai és kontrolling csoport feladata elkészíteni a bevezetendő programrendszereknek az 
intézmény sajátosságaihoz történő alkalmazását: a kezelési útmutatókat és működtetési 
szabályzatokat, amelyeket a programot kezelő személyzetnek be kell tartania. 
A kezelési útmutatók és működtetési szabályzatok tételes felsorolását a "Szervezési javaslatok, 
kezelési útmutatók, működtetési szabályzatok jegyzéke" melléklet (5. sz. melléklet) tartalmazza. 

 
Az informatikai és kontrolling csoport feladata a programrendszerek bevezetésekor és 
meghatározott időszakonként a kezelőszemélyzetet szakszerű oktatásban részesíteni, melyet az 
"Oktatási terv az intézet informatikai rendszerének használatára jogosultaknak" jegyzékben 
köteles rögzíteni (formája: 6. sz. melléklet, elhelyezése: informatika).  
 

2.3.2.  Védelmet igénylő adatok, eszközök köre 
 
2.3.2.1. A védelem tárgya 

* az alkalmazott hardver eszközök és azok működési biztonsága, 
* a számítástechnikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányok és dokumentációk, 
* az adatok és adathordozók megsemmisítésükig, illetve a törlésre szánt adatok felhasználásáig, 
* az adatfeldolgozó programrendszerek, valamint a feldolgozást támogató rendszer szoftverek 

tartalmi és logikai egysége, előírásszerű felhasználása, reprodukálhatósága, személyhez fűződő 
és vagyoni jogok (jogtalan belső és minden külső fél), az alkalmazott biztonsági intézkedések, 
azok tervei, tartalmi előírásai és eljárási szabályai. 

 
2.3.2.2. A védelem eszközei 
 A mindenkori technikai fejlettségnek megfelelő műszaki, szervezeti, programozási, jogi, ügyrendi 

intézkedések azok az eszközök, amelyek a védelem tárgyának különböző veszélyforrásokból 
származó kárt okozó hatásokkal, szándékokkal szembeni megóvását elősegítik illetve biztosítják. 
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2.3.3. Rendszerfelelősök, adatfelelősök kijelölése 
 
2.3.3.1.  Adatvédelmi felelős 
 Az 1997. évi XLVII. törvény (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről) 32. §. szerint:  
 
 (1)"Az egészségügyi intézményen belül az egészségügyi és személyazonosító adatok 
 védelméért, a nyilvántartások megőrzéséért az adatot kezelő intézmény vezetője a felelős. 
 
 (2)  Az intézményvezető tevékenysége során 

a) gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról, 
b) ellenőrzi az adatkezeléssel megbízott személyek adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, 
c) kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és 

eszközök alkalmazását. 
d) biztosítja az adatkezeléssel foglalkozó személyek adatkezelési oktatását. 
e) tudományos kutatás esetén [21. §  (1) bekezdés] engedélyezi az orvosi dokumentációba való 

betekintést, 
f) kijelöli az adatvédelmi felelőst (felelősöket), 
g) ellenőrzi az adatvédelmi felelős (felelősök) tevékenységét, 
h) gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről, 
i) dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy 

megsemmisítéséről. 
 
 (3)  A (2) bekezdés a)-e) pontjai szerinti tevékenységet az adatvédelmi felelős is elláthatja. 
 

(4)  A szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt foglalkoztató munkáltató esetén az 
intézményvezető - szervezeti egységenként - adatvédelmi felelőst jelöl ki. 

 
 Adatvédelmi felelősnek 

a) szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy  
b) legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi végzettségű személy, vagy 
c) felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adatkezelésben legalább 2 év gyakorlatot szerzett 

személy jelölhető ki." 
  
 A fentiek alapján az adatvédelmi felelős feladatai a következők: 
 - a (2) bekezdés a) - d) pontjai 
 
 továbbá: 

* az Adatvédelmi és Informatikai Szabályzatban foglaltak következetes végrehajtásáról való 
gondoskodás, 

* ellátja az adatfeldolgozás felügyeletét, 
* ellenőrzi a védelmi előírások betartását, 
* ellátja a számítástechnikai titokvédelemi munka szervezését és felügyeletét, 
* a programok működésének folyamatos felügyelete, a szükséges intézkedések megtétele, 

megszervezése, 
* felelős a számítástechnikai rendszerek üzembiztonságáért, a biztonsági másolatok készítéséért és 

karbantartásáért,                                         
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* gondoskodik a rendszerek újraindíthatóságáról, illetve az újraindításhoz szükséges paraméterek 
reprodukálhatóságáról, 

* az adatvédelmi tevékenységet segítő nyilvántartási rendszer kialakítása, 
* a szervezeti és működési szabályzat adatvédelmi szempontból való véleményezése, 
* az adatvédelmi feladatok folyamatos belső ismertetése és oktatása, 
* az ISZ kezelése, naprakészen tartása, a módosítások átvezetése, 
* felelős a hardver eszközök időszakos tesztjeiért, 
* nyilvántartatja a szervezet által beszerzett szoftvereket, 
* biztosítja a munkatársak jogtiszta szoftverekkel való ellátását, 
* segít a szoftverigények felmérésében, azok beszerzésében, 
* véleményezi az újonnan beszerzésre kerülő szoftverek üzembiztonságát, 
* naprakészen tartja a vírusinformációkat, kapcsolatot tart vírusvédelemmel foglalkozó 

szolgáltatókkal, javaslatot tesz a velük való együttműködés formáira, 
* vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a feltételezett fertőzött rendszer izolálásáról, a 

fertőzés okának felderítéséről valamint a vírusmentesítésről, 
* javaslatot tesz a rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására, 
* tevékenységéről rendszeresen beszámol a gazdálkodó szervezet vezetőjének. 

  
 Ennek megfelelően az adatvédelmi felelősnek joga van: 

* ellenőrizni az ISZ előírásainak betartását, bármely érintett szervezeti egységnél, 
* az előírások ellen vétőkkel szemben felelősségre vonási eljárást kezdeményezni a szervezet 

vezetőjénél, 
* betekinthet a számítástechnikai feldolgozással kapcsolatos valamennyi iratba. 

 
2.3.3.2. Adatfelelősök 
 
  Feladatai: 

* területükön kezelt adatok védelme. Ellenőrzésük alatt tartják a szervezetük törzsadatainak 
karbantartását. 

* saját területükön áttekintve az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó feladatokat, megszervezik  
az egyes munkatársak szakszerű, ez irányú tevékenységét és az adott osztályon. 

* egyszemélyben felelnek a saját területükről az intézmény informatikai rendszerébe kerülő adatok 
valódiságáért, azok biztonságáért és bizalmas kezeléséért. Az intézmény adatvédelmi felelőse 
rajtuk keresztül szervezi meg tevékenységét, az utasítások betartatását, 
az informatikai rendszerek kódszámrendszereken keresztül képezik le a valóságot.  
Nagyon sok múlik ezeknek a kódszámrendszereknek a megbízhatóságán, helyességén. Az 
adatfelelősök feladata részt venni a kódolási szabályoknak az adott területre történő 
adaptálásában, alkalmazásának felügyelésében, a különböző alkalmazási területek közötti 
összhang ellenőrzésében. 

 
2.3.4.  Dokumentációk könyvtárazása 
 A számítógépes programokhoz és programrendszerekhez tartozó dokumentációkat nyilvántartásba 

kell venni. Ezekhez nem csak a programleírások tartoznak, hanem az alkalmazásba vételükhöz 
kidolgozott és meghatározott működtetési szabályok, szervezési javaslatok, kezelési útmutatók. 
Ezek hozzáférhetőségét mindenkor biztosítani kell azok részére, akik valamilyen okból kapcsolatba 
kerülnek a rendszerrel. Tételes felsorolásuk a "Szerezési javaslatok, kezelési útmutatók, 
működtetési szabályzatok jegyzéke" 5. sz. mellékletben találhatóak. 

 A programdokumentáció, a teljes rendszerdokumentációnak csak egy része.  
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 A megvalósítás fázisában az informatikai és kontrolling csoportnak el kell készítenie az működtetési 
dokumentációt is, amely a rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges információkat 
tartalmazza a felhasználó számítógépet üzemeltető egység számára. 

 Biztosítani kell a dokumentációk naprakészen tartását, hogy a mindenkori  programműködésnek 
megfelelő gépkezelési szabályokat és utasításokat tartalmazzák. 
 
2.3.4.1. Programleírás 
 Ez a dokumentáció tartalmazza az adott szoftver általános leírását. Ebben a gyártó írja le a 

szoftver szolgáltatásait, főbb összefüggéseit, adatszerkezeteket, az üzembe helyezés technikai 
feltételeit és szabályait. Ez a dokumentáció jellegéből adódóan nem foglalkozik az adott 
szoftvernek a konkrét feladatra vonatkozó értelmezéseivel. 

 
2.3.4.2. Szervezési javaslat 
 A szoftverek egyik legjelentősebb részét képezik az ügyviteli programok. Ezek használatbavétele 

az intézet belső ügymenetére is hatással lehetnek. Törekedni kell arra, hogy az intézet kialakult 
ügyviteli szabályainak ismeretében meg kell keresni azt a szoftvert, amelyik azt a legjobban 
támogatja. Sok esetben azonban egy szoftver bevezetése jelentősen befolyásolja az intézet belső 
életét. Ilyenkor elkerülhetetlen szervezési javaslatban rögzíteni az intézet működésére vonatkozó új 
szabályokat. Ez azért is fontos, hogy az adott szoftver működtetésével összefüggő belső 
szabályzatuk egy helyen kerüljenek rögzítésre. A szervezési javaslat tartalmazza az adott szoftver 
üzemeltetéséhez szükséges munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat, eljárási szabályokat. 

 
2.3.4.3. Kezelési útmutatók 

A használatba vett szoftverek legtöbbje paraméterezhető. Ez azt jelenti, hogy működésének  
az intézetre vonatkozó konkrét körülményeit a programon belül is rögzíteni kell. Egy program 
ugyanarra a feladatra több megoldást is kínálhat. Ki kell választani az intézet esetében érvényes 
megoldást, azt rögzíteni kell a Szervezési javaslatban. Az ehhez kapcsolódó programkezelési 
szabályokat pedig a kezelési útmutatóban kell rögzíteni. Amíg a programleírás tartalmazza 
általánosan a program kezelésének szabályait, addig a Kezelési útmutató a programnak a konkrét 
intézeti környezetben történő működtetési szabályait kell, hogy tartalmazza. 

 
 A fenti dokumentációk közül a Programleírást, a szoftver készítőjének kell elkészítenie.  

Figyelni kell arra, hogy a Programleírás a mindenkori, legutolsó programverziónak megfelelő 
leírásokat tartalmazza. 

 
A Szervezési javaslatot, az intézet maga is elkészítheti, de szükség esetén felkérheti erre a program 
készítőjét, vagy egy olyan vállalkozót, aki az adott szoftvert jól ismeri. Fontos, hogy ebben 
rögzítésre kerüljenek az adott szoftvernek, az adott vállalat környezetben történő működtetésének 
szabályai. 

  
 A Kezelési útmutatót a Programleírás és Szervezési javaslat ismeretében kell elkészítenie az 

informatikai és kontrolling csoportnak. Ebben a programot kezelő személyzetnek kell választ 
kapnia a szoftver működtetésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 

 
 A program életciklusán belül gondos figyelmet kell fordítani a fenti dokumentációk karbantartására. 

A legtöbbször módosítást csak a programon végeznek el, ugyanakkor elmulasztják azzal 
összefüggésben a dokumentációkon is átvezetni a módosításokat.  
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 Ezek hiányában egy idő után már nagyon nehéz követni az addigi módosításokat illetve, újabb 
módosításokat készíteni. 

 
2.3.4.4. Működtetési, üzemeltetési  szabályzat 
 A számítógépek, illetve az informatikai hálózat használatának általános érvényű leírását tartalmazza 

és meghatározza az informatikai munkahelyek működési rendjét, szabályait.  
 
3.0. Titok- es adatvédelem 
3.1. Vírusvédelem 
3.1.1.  A számítógép-vírusok definíciója, megelőző intézkedések 
 A számítógép-vírusok speciális számítógép-programok, melyek működésük közben valamilyen 

romboló hatást váltanak ki a számítógépben. Elnevezésük onnan származik, hogy terjedésük és 
hatásmechanizmusuk nagyon hasonlítható a biológiából ismert társaikéhoz. 

 
 Az ilyen vírusok ellen a leghatásosabb védelem a biológiából ismert védekezési mód: a megelőzés. 

Ennek értelmében szigorú rendszabályokat kell életbe léptetni, mely szabályok a minimálisra 
csökkentik az intézet számítógépes rendszereinek megfertőződési esélyét. 
 

 A vírusfertőzések elkerülése érdekében tartsuk be az alábbi szabályokat: 
* Gondosan ellenőrizzünk minden olyan adathordozót, amelyről adatok kerülhetnek a rendszerbe 

(mágneslemezek, cserélhető winchesterek, CD/DVD lemezek, pendrive, egyéb cserélhető 
adathordozók). Csak a megfelelő ellenőrzési szűrőkön átment adathordozókról másoljunk be a 
rendszerbe. 

* Tartsunk fenn, egy a rendszerünktől teljesen elkülönített számítógépet az adathordozók 
ellenőrzésére. 

* Követeljük meg az alkalmazottaktól, hogy csak a fenti ellenőrzést betartva (az adatvédelmi 
felelős engedélyével) másoljanak be lemezt a számítógépekbe. 

* Nagyobb rendszerek esetén, tartsunk fenn szerződéses kapcsolatot valamelyik vírusellenőrzéssel 
foglalkozó céggel. Ez biztosítja számunkra mindig a legutolsó vírusellenőrző programot. 

* Tartsunk a gépeinken vírusvédő programokat, amelyek fertőzésveszély esetén figyelmeztetést 
adnak. 

* A fenti vírusvédő programok mellett időről - időre végezzünk a rendszerünkön teljes körű 
vírusellenőrzést. 

* Az intézet valamennyi számítógépére, beleértve a hálózati munkaállomásokat és az önállóan 
működő számítógépeket is, az adatvédelmi felelős engedélye nélkül program nem telepíthető. 

 
3.1.2.   Teendők vírusfertőzés esetén 
 Ha a vírusfertőzésről figyelmeztetést kapunk a géptől, akkor nagyon fontos, hogy eltávolításával 

megfelelően képzett szakembert (informatikai és kontrolling csoport tagjait) bízzuk meg. Ilyen 
esetben a legjobb, ha azonnal abbahagyjuk a munkát és értesítjük a szakembert, mert minden 
kísérletünk a vírusveszély elhárítására még nagyobb problémát okozhat. Vannak ugyanis olyan 
vírusok, amelyek akkor végeznek pusztítást, ha megkísérlik eltávolítani őket. 

 
* Fertőzés esetén gondoskodni kell a fertőzött terület vagy gép izolálásáról. Lehetőség szerint 

meg kell akadályozni, hogy a vírus a teljes rendszeren elterjedjen. 
 
 A különféle programokról és adatokról készített biztonsági másolatok szintén nyújthatnak 
 védelmet a vírusfertőzés ellen. 
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3.2.  Titok- és adatvédelem 
 A számítástechnikai eszközök alkalmazása során rengeteg fontos adat keletkezik, illetve a 

feldolgozást végző személyek ilyen adatokkal kerülnek kapcsolatba. Ezért nagyon fontos, hogy 
megfelelően szabályozzuk ezeknek az adatoknak a kezelését és védelmét. 

 
Az adatok megsérülése vagy illetéktelen kezekbe való kerülése az intézet ügyvitelében  jelentős 
károkat okozhat. 

 
3.2.1. Titokvédelem 
3.2.1.1. Hozzáférések szabályozása 

Az adatokhoz, információkhoz való hozzáférést a számítógépes feldolgozási rendszerben a 
bejelentkezési rendszer, a bejelentkezési azonosítók használata teszi lehetővé. Ezekkel 
elhatárolható, hogy ki milyen adatokhoz férhet hozzá. Alapszabályként alkalmazhatjuk, hogy a 
feldolgozási rendszerben tárolt adatokhoz, csak az adott szervezeti egység dolgozói férhetnek 
hozzá. Ez a kör természetesen indokolt esetben bővíthető és szűkíthető. 

 
Előre meg kell határozni, hogy a feldolgozási folyamatok egymás után következő szakaszaiban kik 
kaphatnak hozzáférési lehetőséget és milyen funkciókhoz. (Kik vihetnek be új adatokat, kik 
módosíthatják, kik törölhetik, illetve egyáltalán kik nézhetik meg azokat.) Az adatok bevitele során 
alapelv, hogy ugyanaz a személy nem végezheti el azok bevitelét és ellenőrzését.  

 A hozzáféréseket az alábbi eszközök szabályozzák: 
* felhasználói szintek meghatározása és rögzítése a "Felhasználói szintek jegyzéke" 

mellékletben (4. sz. melléklet) az adatvédelmi felelős által, 
* a hálózatos rendszerekbe való belépési kódok és jelszavas bejelentkezések alkalmazása és 

rögzítése a "Belépési kódok, jelszavak jegyzéke a felhasználói szintek függvényében" 
jegyzékben (formája: Informatikai és Kontrolling Csoport Üzemeltetési Szabályzat, 8. sz. 
melléklet, elhelyezése: informatika, offline HDD) az adatvédelmi felelős által, 
- a számítógépterem védelmi berendezéssel való felszerelése,  
- az alkalmazói program védelmi eszközeinek alkalmazása, 
- minden adatbeviteli folyamatot bizonylatolni kell. Bizonylatolás módja a "Szervezési 

javaslatok, kezelési útmutatók, működtetési szabályzatok jegyzékében" (5. sz. melléklet) 
felsorolt szabályzatok szerint. 

 
* Az adatrögzítés során keletkezett adathordozókat kísérő jegyekkel kell ellátni, amelyeknek 

tartalmaznia kell: 
   = témaazonosítót,  
   = rekord, illetve tételszámot, 
   = a rögzítést végző személy aláírását, 
   = az adatrögzítés időpontját. 
 
 
3.2.1.2. Felhasználó azonosítása és hitelesítése  
        
3.2.1.2.1. Felhasználó azonosítás:  

A felhasználók azonosítása az informatikai rendszert felhasználó identitásának egyedi, jellemző, 
ellenőrizhető és hiteles megjelenítése az informatikai rendszerben. Az egyedi felhasználó azonosító 
elsősorban a hozzáférés szabályozása, adat- és információvédelem, valamint a hitelesítés 
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támogatására szolgál. A felhasználó-azonosító nem védett információ, ezért elengedhetetlenül 
szükséges – kötelező - a későbbiekben szabályozott jelszó alkalmazása.  
 
A felhasználó-azonosítónak minden esetben egyedinek kell lennie, azaz semmilyen körülmények 
között nem adható ki különböző személyek részére egyazon azonosító. Azonosítóként a dolgozó 
vezetéknevének első három betűjét és, 2 számjegyű sorszámot alkalmazunk.  Felelős: 
csoportvezető informatikus. 

 
 

3.2.1.2.2. Felhasználói azonosító kiadásának folyamata: 
 a./ Az új belépő dolgozót a program kezelésére ki kell oktatni.  A dolgozók oktatása az 

informatikai és kontrolling csoport feladata. Az oktatás során a program kezelése mellett 
oktatni kell a dolgozót az adatbiztonság egyes kérdéseiről, és ismertetni kell a jelszóképzés, 
illetve a jelszóhasználat egyes kérdéseit, különös tekintettel a dolgozó felelősségére.  
Felelős: csoportvezető informatikus. 

b./ Az oktatás eredményességéről meg kell győződni. Akkor kaphat felhasználó azonosító, 
jogosultságot ezt követően pedig jelszót a dolgozó, ha:  

- az ismeretanyagot elsajátította,  
- erről az informatikai részleg dolgozója meggyőződött,  
- a dolgozó aláírta az e célra rendszeresített nyilatkozatot, 
- az engedély megadását a terület osztályvezető főorvosa (vezetője) aláírásával igazoltan 
támogatta, 
- az engedélyt a főigazgató főorvos megadta.  

A nyilatkozatokat az informatika tárolja 
Felelős: csoportvezető informatikus 

 
3.2.1.2.3.  A felhasználó azonosítók érvényességi ideje, törlése:  

A felhasználói azonosítók érvényességével kapcsolatban a következő szabályokat kell betartani:  
- A Kórház dolgozói, illetve külső munkavállalói - amennyiben munkakörük illetve beosztásuk 

alapján az informatikai rendszer szolgáltatásait igénybe vehetik- a 3.2.1.2.2 pontban leírt 
feltételek teljesülése után haladéktalanul meg kell, hogy kapják felhasználó-azonosítójukat. A 
kapott felhasználói azonosítót haladéktalanul érvényesíteni kell.  

- A Kórház dolgozóinak felhasználó azonosítóját munkaviszonyuk megszűnésével, a külső 
munkavállalók felhasználói azonosítóját megbízatásuk lejártával, továbbá a főigazgató 
főorvosnak a kód használata felfüggesztésére vonatkozó döntését követően a felhasználói 
azonosítót haladéktalanul törölni kell. El kell kerülni, hogy a munkaviszony megszűnése, illetve 
a tiltó főigazgatói döntés után, akár csak egy alkalommal is a felhasználó a rendszer 
szolgáltatásait igénybe vehesse.  

- A dolgozók áthelyezése során felmerülő jogosultsági változásokat (megszűnő felhasználói 
azonosítók felfüggesztése, vagy törlése, illetve új azonosítók létrehozása) az áthelyezéssel 
egyidőben, haladéktalanul át kell vezetni.  

- Informatikai rendszerünk regisztrálja a felhasználó utolsó bejelentkezésének dátumát. 
Amennyiben egy felhasználó azonosító 60 napot meghaladó ideig inaktív, azaz a felhasználó a 
rendszer szolgáltatásait ez idő alatt egyszer sem vette igénybe, azonosítóját érvényteleníteni kell 
(inaktiválni).  

Felelős: Változás-jelentésért: Munkaügyi vezető, Végrehajtásért: csoportvezető informatikus 
 

3.2.1.2.4.  A felhasználói jelszavak képzésének általános szabályai:  
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Intézetünkben a fokozott biztonsági osztályra előírt felhasználó azonosítási megoldást kell 
alkalmazni. A felhasználói jelszavak képzésének szabályai a következők:  
- A jelszavakat bizalmasan, magánjellegűként, "magántitokként" kell kezelni.  
- A jelszó nem osztható meg más alkalmazottakkal, illetve külső személyekkel.  
- A jelszavak ne legyenek leírva. Ha ez elkerülhetetlen, akkor gondoskodni kell a jelszó zárt 

borítékban történő, biztonságos tárolásáról.  
- A számítógépes rendszerekben tárolt jelszó fájlokat megfelelő védelemmel kell ellátni, azaz 

megfelelő kriptográfiai eljárással rejtjelezni kell.  
- A jelszavakat, vagy jelszó fájlokat a hálózaton nyílt, olvasható formában továbbítani tilos.  
- A munkaállomásokon a hitelesítési folyamatban a beírt jelszó összefüggő szövegként ne legyen 

olvasható.  
- A felhasználónak tudnia kell, hogy mindazon műveleteket amelyeket az ő azonosítójával és 

jelszavával mások hajtanak végre az informatikai rendszer az ő "számlájára" könyveli,és azokért 
ő személyesen felel. 

Felelős: Dolgozó, csoportvezető informatikus (4. 5. és 6. bekezdésben leírtakért) 
 
3.2.1.2.5.  Az adatok hozzáférését lehetővé tevő jelszavak kialakítása: 

A jelszavak képzéséhez a billentyűzeten található írásjeleket és speciális karaktereket három 
elemcsoportba soroljuk melyeket megfelelő kombinációban kell alkalmazni a fokozott biztonsági 
osztály által támasztott követelményeknek megfelelően: 
       - betűk,  
       - számok,  
       - egyéb írásjelek, és speciális karakterek.  
 
       A jelszóhasználatot A MEDSOL-ban következők szerint kell beállítani: 
       - Lejárat      180 nap (USRPWDEXP) 
       - Lejáratra figyelmeztet a program: 7 nappal a lejárat előtt (USRPWDWAR) 
       - Legrövidebb jelszó:   5 karakter (PWDMINLEN) 
       - Zárolás:     3 sikertelen kisérlet után (USRPWDTRY) 
       - Jelszóváltoztatás engedélyezett: igen (PWDCHANGE) 
       - Felhasználói account lejárata:  180 nap (USRACCTEXP) 
 
A fenti beállításokért a csoportvezető informatikus felelős. 
 

3.2.1.2.6   A medikai és a gazdasági rendszer távoli elérésének szabályozása: 
 

 Az informatikai hálózat egyes eleminek távoli elérését a főigazgató engedélyezi írásban 
benyújtott kérelem alapján. 

 A távoli elérés technikai biztosítása: 
 Az intézeti hálózaton belül használatos programok (medikai, megosztott 

dokumentumok, stb) külső elérése csak biztonságos VPN (Virtual Private Network) 
kapcsolat telepítésével valósítható meg, melynek kivitelezéséért, és a tanúsítvány, 
illetve jelszó kiadásáért az informatikai és kontrolling csoport felelős. 

 Az intézet által használatos azon programok tekintetében, melyek a belső hálózaton 
kívül lévő távoli szerverről érhetők el, a bejelentkezéshez szükséges szoftverek, 
jelszavak és hálózati beállítások, paraméterek kiadásáért és nyilvántartásáért az 
informatikai és kontrolling csoport felelős. 
 

 A felhasználók kötelességei a biztonságos távoli eléréshez: 
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 Azon felhasználók, akik jogosultságot kaptak a távoli eléréshez, kötelesek az 
eléréshez használt hardverekhez és biztonsági eszközeikhez (jelszavak,biztonsági 
beállítások, paramétrek) való illetéktelen hozzáférést megakadályozni. 

 A távoli elérés során tapasztalt rendellenességeget, a biztonság szempontjából 
meghatározó eseményeket (nem épül fel a kapcsolat, felhasználónevével más 
jelentkezett be, nem működik a jelszó, a használt hardvere megsemmisült, elveszett, 
vírusos) köteles jelenteni az intézet informatikai és kontrolling csoportjának. 

 Amennyiben a távoli eléréshez való jogosultsága bármilyen okból megszűnik, szintén 
köteles jeleznie az informatika felé. 

 
3.2.2. Adatvédelem 
3.2.2.1. Adathordozók védelme 

* Az adathordozók logikai védelmét az operációs rendszer és az ehhez tartozó ellenőrző, 
fájlkezelő rutinok alkalmazásával kell biztosítani. Sok adatbázis-kezelő program 
alapkiépítettségében is tartalmaz idevonatkozó védelmi eszközöket. Ezeket az előírásoknak 
megfelelően kell alkalmazni (felelős: informatikai és kontrolling csoportvezető). 

* A számítástechnikai berendezések üzemeltetéséért felelős informatikai vezető köteles 
gondoskodni a megfelelő adathordozókról, amelyekre az adatok rögzítése történik. 

* Az adathordozókat a gyors és egyszerű elérés, a nyilvántartás biztonsága érdekében 
azonosítóval kell ellátni. 

* Gondoskodni kell a számítógépes rendszereket működtető rendszerprogramok és felhasználói 
programok védelméről. Az informatikai és kontrolling csoportvezetőnek biztosítania kell azok 
elérhetőségét a kezelőszemélyzet számára. Ennek érdekében a teendők a következők: 
 A szoftverek módosításához az üzemeltetésért felelős vezető engedélye szükséges. 
 Az illetéktelen programmódosítások kivédésére, név szerint ki kell jelölni azokat a 

személyeket, akik azokon módosításokat végezhetnek. 
 A módosítást végzőknek elő kell írni, hogy a módosítással egyidőben az érintett 

dokumentációban a szükséges változásokat átvezessék és a biztonsági mentéseket 
elvégezzék. 

 A módosításokról, akár hibajavítás, akár fejlesztés miatt történtek, nyilvántartást kell 
vezetni, és az érintett felhasználókat írásban szükséges értesíteni. 

 A programokat a minősítésüknek megfelelően kell tárolni és nyilvántartani. Ennek folyamán 
az illetékes hozzáférést biztosítani kell, míg az illetéktelen próbálkozásokat ki kell zárni 
(fizikai elkülönítés illetve felhasználói jogok adása - felelős: informatikai és kontrolling 
csoport). 

 A feldolgozás biztonságának megvalósításához naprakész állapotban kell tartani a elvégezni 
program dokumentációt, mert a felismert hibák javítását csak ennek birtokában lehet. A 
programdokumentáció a teljes rendszerdokumentációnak csak egy része. A megvalósítás 
fázisában el kell készíteni az üzemeltetési dokumentációt is (kezelési utasítások), amely a 
rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges információkat tartalmazza a 
felhasználó számítógépet üzemeltető egység számára. 

 Az informatikai rendszernek csak megfelelő színvonalú, napi gyakorisággal karbantartott 
tűzfalszoftver közbeiktatásával lehet külső kapcsolata. Ennek hiányában az internet elérése 
csak külön hálózaton lehetséges, melynek nem lehet kapcsolata a kórház-informatikai 
rendszerrel. 

 A 3.1. pontban részletezettek szerint fokozott figyelmet kell biztosítani a vírus (féreg, 
spam,) védelemre. 
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3.2.2.2. Adathordozók tárolása 
* Az adathordozók tárolására a géptermen kívül műszaki-, tűz- és vagyonvédelmi előírásoknak 

megfelelően kialakított külön helyiséget kell kijelölni. (laborszerver-szoba) 
* Adathordozót a számítástechnikai részlegből kivinni vagy oda bevinni csak az üzemeltetésért 

felelős személy engedélye alapján lehet.  
* Az adathordozókról nyilvántartást kell vezetnie az informatikai és kontrolling csoportnak az 

"Informatikai és Kontrolling Csoport Üzemeltetési Szabályzat" 9. sz. mellékletének megfelelően 
a "Számítástechnikai eszközök, tartozékok és szoftverek nyilvántartása" jegyzékben 
(elhelyezése: informatika). 

 
 A nyilvántartásnak, az azonosító adatokon kívül tartalmaznia kell a felírás dátumát, a megőrzés 

időtartamát, üzemi vagy hivatali titok esetén a titkosítás tényét, a hozzáférésre jogosultak 
meghatározását, az illetékességi adatokat; valamint az adathordozó kiadására és visszavételére 
vonatkozó információkat. A nyilvántartásnak naprakészen követnie kell az adathordozók fizikai 
mozgását. 

 
 Az adathordozók megőrzési idejét - ha valamilyen előírás másképpen nem rendelkezik - az 

üzemeltető vagy a megrendelő közösen határozzák meg. A megőrzési idők nyilvántartásáért és 
betartásáért az adatállományok nyilvántartását végző informatikai  csoportvezető felelős. 

 
 Az adathordozók műszaki állapotát időszakonként ellenőrizni kell.  Az elöregedett 

adathordózókról, ha az azokon tárolt adatok még nem évültek el, másolatot kell készíteni. Az így 
felszabadult adathordozókat a Selejtezési  Szabályzatnak megfelelően selejtezni kell.  

 Erre akkor kell sort keríteni, ha: 
* az adathordozó fizikailag sérült és javíthatatlan, 
* gyári, gyártási, raktározási hibából következően felhasználásra alkalmatlan, 
* az adathordozón, ha azon írás-olvasási hibát észlelünk - akkor is, ha az újraformázással 

látszólag megszűnik, 
* véglegesen elhasználódott (pl. papír alapúak esetében). 

 
Az adathordozók selejtezésénél, ha az azokon tárolt adatok indokolják, be kell tartani az okiratok, 
okmányok selejtezésére vonatkozó előírásokat. Bizalmas adatokat, felhasználói és 
rendszerprogramokat tartalmazó adathordozókról a selejtezésük előtt, megfelelő szoftver 
segítségével le kell törölni az adatokat és legalább 3x-os  törlés-felülírással megsemmisíteni a törölt 
file-töredékeket, vagy az adathordozót fizikailag meg kell semmisíteni. 

 Sokszorosítást és másolást csak az érvényben lévő rendelkezések betartásával lehet készíteni. 
 
3.2.2.3. Adatvédelem és adatkezelés a gyógyító-megelőző ellátás területén 

Adatvédelem, valamint az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során: 
 - biztosítjuk az adatok biztonságát 
 - védjük a megsemmisüléstől, a károsodástól 
 - megakadályozzuk a nyilvánosságra kerülését 
 - továbbá óvjuk illetéktelen személyektől. 
 
Az 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről, valamint az egészségügyi adatok kezelését 
meghatározó törvények és végrehajtási rendeletek 
 
*  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény, 



MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 
       SZOLNOK 
 

Kiadás: 6.                                                                    Oldalszám: 19/20 
Dátum: 2016.02.18. 

* a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény (IV. fejezet), 

  
betartatásáért a főigazgató főorvos felel. Az osztályokon kijelölt adatfelelős, kódfelelős orvos van. 
A felelősök a jogszabályok ismeretében ügyelnek a törvények betartására, nyomon követik a 
jogszabályi változásokat és azokat alkalmazzák. 
A végrehajtásért és ellenőrzésért az osztályvezető főorvosok felelnek. 
Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a közvetlenül a beteg ellátásában részt vevő 
betegellátó orvos, az ápoló személyzet, az orvosírnok, az adminisztrátor, a betegszállító és a műtő 
személyzete kezeli. 
 

Az adatkezelő köteles az egészségügyi és személyazonosítási adatokat titkosan kezelni. 
A titoktartás alól az adatkezelő két esetben mentesül: 
1. ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes 
képviselője írásban hozzájárult, vagy 
2. ha ez a törvény előírása szerint kötelező. 
A rendőrséget a kezelőorvosnak értesítenie kell, amennyiben az ellátott 8 napon  túl gyógyuló 
sérülést szenvedett és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye. 
Kiskorú bántalmazása vagy elhanyagolása, illetve ezekre utaló körülmények észlelése esetén a 
gyámhatóság értesítendő. 
 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok felvétele a gyógykezelés része. Az érintett részéről 
szolgáltatása önkéntes, az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt 
személyazonosító adatok kivételével. 
A kórlapon a beteg aláírásával hozzájárulását adja (vagy nem), hogy személyes és egészségügyi 
adatait az intézeten belül felhasználják. 
 

A gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, 
egészségügyi dokumentáció titoktartási kötelezettség hatálya alá esik. A betegre vonatkozó 
dokumentumok, feljegyzések - kórlap, lázlap, ápolási dokumentáció, betegnévsor, vizsgálatkérő 
lapok, eredmények - és minden egyéb dokumentumot úgy kell elzárni, illetve elhelyezni, hogy 
illetéktelen személy ne férjen hozzá. A kezelő, vizsgáló, orvosi szoba, nővéri munkahely 
helyiségeiben biztosítani kell a folyamatos jelenlétet. 

 

4.0. Mellékletek 
 
 1. sz. melléklet: - 1997. évi  CLIV. törvény az egészségügyről 
 2. sz. melléklet - Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk  
     kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről és a 
     végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok 
 3. sz. melléklet - Rendszerfelelősök, adatfelelősök jegyzéke 
 4. sz. melléklet - Felhasználói szintek jegyzéke 
 5. sz. melléklet - Szervezési javaslatok, kezelési útmutatók, működtetési 
     szabályzatok jegyzéke 
 6. sz. melléklet - Oktatási terv az intézet informatikai rendszerének 
     használatára jogosultak számára  (F.sz.-9/1/0) 

7.sz. melléklet - Nyilatkozat az Intézmény számítógépes rendszerének      
  használatára vonatkozóan (F. 162 ) 
8.sz. melléklet  -  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról,  

  az információszabadságról (8. sz. melléklet)  
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9.sz. melléklet  -  a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek  
    elektronikus információbiztonságáról (9. sz. melléklet). 
 


