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Bevezet6s

A 466/20L7. (X|1.28.) kormdnyrendelet 2. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben az adattrezo r-a rchivd ldsi

kotelezetts69 az e-0gyint6z6st biztosit6 szervet, toviibbi a kozponti elektronikus iigyint6z6si

szolgdltat6st, valamint szab6lyozott elektronikus trgyint6z6si szolgdltatdst ny0jt6 szervet terheli az

dltala sajiit szoftverkornyezetben kezelt adatok tekintet6ben. Tekintettel arra, hogy a Magyar Orvosi

Kamara Ter0leti Szervezeteire jogdllds szerint az eg6szs6giigyben miikod6 szakmai kamardkr6l sz6l6

2006. 6vi XCV|l. ttirv6ny vonatkozik, ondll6 jogi szem6lyek, melyek koztestiileti formiiban m(kodnek,

az elektronikus iigyint6z6s 6s a bizalmi szolgdltat;lsok iiltaidnos szabiilyai16l sz616 2015.6vi CCXXjl.

torvdny (a tovdbbiakban: E-ugyint6z6si tv.) 1.517. i) pontja szerint e-tigyint6z6st biztosit6
szervezetnek min6siilnek, kovetkez6sk6ppen adattrezor-archivdldsi, valamint archivdldsi

sza bd lyzatk6szit6si, tovdbb6 az E-r.igylnt6z6si tv. 51. 5 (1) bekezd6s6re tekintettel egyi.ittm(kod6
szervk6nt info rmd ci6dta d6si sza bd lyzatk6szit6si kdtelezetts6g terheli. Az ad attrezo r-a rchivd lisi,
valamint archivilliisi sza bd lyzatk6szit6si kotelezetts6g6nek a Magyar Orvosi Kamara Somogy Megyei

Teriileti Szerve az aldbbiak szerint elfogadott szabdlyzattaltesz eleget.

Altaliinos rendelkez6sek

Alkalmazds

Kiterjed a mfikdd6si folyamatok 6s tev6kenys6gek tdmogatiisdban 6s kiszolgdlds:iban 16szt vev6

informatikai eszkozokre, illetve azok elhelyez6s6re szol96l6 l6tesitm6nyekre.

A szabiilyzat tiirgyi hatiilya

A hat6sdgnak benyijtott elektronikus informdci6s rendszereknek a kore.

A szab6lyzat id6beli hatiilya

Visszavondsig.

16rtelmez6 rendelkez6sek
Adatfeldolgoz6s: az adatkezel6si m(veletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elv6gz6se, f0ggetleniil

a m(veletek v6grehajtdsdhoz alkalmazott m6dszertSl 6s eszkoztSl, valamint az alkalmaziis hely6t6l,

felt6ve hogy a technikaifeladatot az adatokon v6gzik.

Adatfeldolgoz6: az a termciszetes vagy jogi szemdly, valamint jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez5

szervezet, aki vagy amely szerz6d6s alapjdn - bele6rtve a jogszab6ly rendelkez6se alapjdn kiitott
szerz6d6st is - adatok feldolgozds6t v6gzi.

Adatgazda: annak a szervezeti egys6gnek a vezet6je, ahovii jogszabiily vagy kozjogi

sze rvezetsza bd lyo26 eszkoz az adat kezel6s6t rendeli, illetve ahol az adat keletkezik.

Adatkezel6s: az alkalmazott eljiirdst6l fiiggetleniil az adatokon v6gzett bdrmely m(velet vagy a

m(veletek osszess6ge, igy kiilonosen az adatok gy(jt6se, felv6tele, rogzit6se, rendszerez6se, tdroldsa,

megvdltoztatiisa, felhaszn:ildsa, Iek6rdez6se, tovdbbitiisa, nyilvdnossdgra hozatala, osszehangoldsa

vagy osszekapcsoldsa, zdroldsa, torl6se 6s megsemmisit6se, valamint az adatok tovdbbi

felhasznill;isilnak megakaddlyozdsa, f6nyk6p-, hang- vagy k6pfelv6tel k6szit6se, valamint a szem6ly

azonosit6sdra alkalmas fizikai jellem26k rogzit6se;
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Adatkezel6:azaterm6szetesVaSyjogiszem6ly,va|amintjogiszem6|yis6gge|nemrendeIkez6
szervezet, aki vagy amely dn6ll6an vagy mSsokkal eSyiitt az adatok keze16s6nek c6ljdt meghat6rozza,

az adatkezel6sre (bele6rtve a felhaszn5lt eszkdzt) vonatkoz6 ddnt6seket meghozza 6s v6grehajtja, vagy

az adatfeldolgoz6val v6grehajtatja;

ArchivSlds: a nem, Vagy nagyon ritk6n hasznd|t, de meg6rzend5 adatok dthelyez6se a feldolgozo

rendszer tiirol6jd16l egy mdsik, elkiil6nitett tdrol6ra'

Archiv:il5si eljfrSs: az archiviililsi strat6gidt vdgrehait6 informatikai folyamat'

Archiviildsi szolgSltat6s: az elektronikus dokumentumok hosszi tdv0 meg6rz6s6re vonatkoz6

szolgd ltatds.

Archiv5l6si politika: az archivSland6 tartalomra vonatkoz6 szakmai elvdrdsok, valamint az archivSlt

adatok el616s6hez kapcso16d6 szakmai ktivetelm6nyek meghat6rozdsa'

Archiviiliisi strat6gia: az archiv6lis alapvel6 szabdlyoinak meghatitroz6sa, amely mag6ban foglalja az

archivdl6s tiirgy6t, m6djiit, az archivdliis szem6lyi 6s tiirgyi felt6teleinek meghatiirozdsilt, archivdliisi

hardver, szoftver egys6g 6s szab6lya azonositiisdt, az archivdlils id6pontj6t, tltemez6s6t, meg6rz6si

idej6t.'

Automatikus informiici6atadSs: informSci6iitadds az informdci6 atadiisiit biztosit6 egyiittm(k6d6

szerv 16sz616l emberi beavatkoz6st nem ig6nyl6 m6don'

Automatikus informiici6iitadesi feliilet: az inform6ci6 dtad6sdt biztosit6 egyi.ittm(ktjd6 szerv dltal

l6trehozott 6s [izemeltetett, automatikus inform6ci66tad6st lehet6v6 tev6 m(szaki megold6s'

Bizalmass6g: az elektronikus informdci6s rendszer azon tulajdonsiiga, hogy a benne tdrolt adatot,

informdci6t csak az arra jogosultak 6s csak a jogosultsSguk szintje szerint ismerhetik meg,

hasznillhatjiik fel, illetve rendelkezhetnek a felhaszndldsii16l'

EtR: elektronikus informiicios rendszer: az adatok, informdci6k kezet6s6re haszndlt eszkcjztjk

(kornyezeti infrastruktdra, hardver, hiil6zat 6s ariathordoz6k), eljiirdsok (szabiilyoziis, szoftver 6s

kapcsol6d6 folyamatok), valamint az ezeket kezel6 szem6lyek egyilttese; Egy elektronikus inform6ci6s

rendszernek kell tekinteni adott adatgazda 6ltal, adott c6l 6rdek6ben az adatok, informdci6k

kezel6s6re haszniilt eszkiizok (kornyezeti infrastrukt{ra, hardver, hill6zat 6s adathordoz6k), elj6rdsok

(szabiilyoziis, szoftver 6s kapcsol6d6 folyamatok), valamint az ezeket keze16 szem6lyek egyiittes6t'

Elektronikus informdci6s rendszer biztons6ga: az elektronikus informiici6s rendszer olyan dllapota,

amelyben annak v6delme az elektronikus inform6ci6s rendszerben kezelt adatok bizalmassSga,

s6rtetlensdge 6s rendelkezesre dll6sa, valamint az elektronikus inform6ci6s rendszer elemeinek

s6rtetlens6ge 6s rendelkez6sre dlldsa szempontjiib6l ziirt, teljes kcir(, folytonos 6s a kockdzatokkal

ardnvos;

E-iigyint6z6si tv.: 2015. 6vi ccXXll. tdrv6ny az elektronikus i.igyint6z6s 6s a bizalmi szolgiiltat6sok

dltaldnos szabiilyai16l
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Fotytonos vddelem: az id5ben viiltoz6 kcjriilm6nyek 6s viszonyok kozott is megszakitiis n6lk0l

megval6su16 v6delem;

lnkrementjlis ment6s: nem keriil elment6sre minden kiv6lasztott elem, csak azok, amelyek a koriibbi

ment6s 6ta vdltoztak. K6t alapvet6 tipusa:

a.) A kumutativ ment6s sorSn mindig az utols6 teljes ment6s 6ta megvdltozott adateSys6gek

keriilnek elment6sre.

b.) A differencidlis ment6s sordn csak az utols6 inkrementdlis ment6s 6ta megvdltozott

adategys6gek keri.ilnek elmentdsre.

c.) KockSzat: a fenyegetetts6g m6rt6ke, amely egy fenyegetds bekdvetkez6se gyakorisiigdnak

(bekovetkez6si val6szin(s6g6nek) 6s az ez dltalokozott k;ir nagysdgiinak a fUggv6nye.

d.) Kockiizatokkal arinyos v6delem: az elektronikus inform6ci6s rendszer olyan v6delme,

amelynek so16n a v6delem ktilts6gei ardnyosak a fenyeget6sek dltal okozhat6 kiirok 6rt6k6vel.

Kdzponti ment6s: ala p6rtelmez6sben a ment6sek a rendszerbe 6llitott kozponti ment6eszkdz

ig6nybev6tel6vel tdrt6nnek.

Kiizoonti mentdsi eszkdz: a szervezet adatbdzisainak, alkalmazdsainak, operiici6s rendszereinek 6s

ezek ktirnVezetei ment6si ig6nyeinek v6grehajt6sdra rendszerbe 6llitott nagyteljesitm6ny(, megfelel6

biztonsiigi megoldiissal 6s menedzsment feliilettel rendelkez6 berendez6s.

Kritikus szol96ltatds: informatikai szolgdltatiis, amely a szervezet m(ktld6se szempontjiib6l

I6tfontossdgi.

Offline ment6s: a ment6s a szolgdltatdsok leiillitdsdval t6rt6nik, a szolgdltatilsok a ment6s ideje alatt

nem 6rhet6ek el.

Online ment6s:a ment6s online m6don, az informatikai szolgiiltatds leilllitiisa n6lkiil t0rt6nik. A

ment6s ideje alatt az adott szolgiiltatiis el6rhet6, azonban lehetnek olyan funkci6k, amelyek a mentes

ideje alatt nem vagy csak korl6tozott m6rt6kben vehet5k ig6nybe.

Rendelkez6sre iilliis: annak biztositdsa, hogy az elektronikus informdci6s rendszerek az arra jogosult

szem6ly szdmdra el6rhet6ek 6s az abban kezelt adatok felhaszniilhat6ak legyenek

S6rtetlens6g: az adat tulajdonsdga, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma 6s tulajdons6gai az

elviirttal megegyeznek, ide6rtve a bizonyossdgot abban, hogy az az elvdrt forriisb6l szdrmazik

(hiteless6g) ds a szdrmazds ellen6rizhet6s6g6t, bizonyossilgiit (letaga d hatatla nsdgdt) is, illetve az

elektronikus informiici6s rendszer elemeinek azon tulajdonsiigiit, amely arra vonatkozik, hogy az

elektronikus informdci6s rendszer eleme rendeltet6s6nek megfelel6en haszniilhat6;

Tart6s adathord0z6: olyan eszkoz, amely a cimzett sz6mdra lehet6v6 teszi a neki cimzett adatoknak az

adat c6lj6nak megfelel6 ideig tdrt6n6 tart6s t6roliis6t 6s a tdrolt adatok vdltozatlan formiiban 6s

tartalommal tort6n6 megjelenit6s6t. llyen eszkdz kiilonijsen az usB kulcs, a cD-RoM, a DVD, a

mem6ria kdrtya, a sz6mit6g6p merevlemeze.

Teljes (full) ment6s: minden kiviilasztott elem ment6sre kerill.

Teljes kiir( v6delem: az elektronikus informdci6s rendszer valamennyi elem6re kiterjed6 v6delem.
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Visszadllit6s: meghibilsodds vagy s6riil6s miatt leilllt informatikai szolgdltat6s helyredllitdsa, amely

megkivdnhatja a rendszerek 6s adatbdzisok ment6seinek visszattilt6s6t. Katasztr6fa-elhdritds eset6n

leginkdbb a gyors, ideiglenes szol96ltati5s vissza6llitiist jelenti, megki.llonbdztetve a v6gleges

helyre6llitdst6l.

26rt v6delem: az osszes szdmitisba vehet6 fenyeget6st figyelembe vev6 v6delem.

Az archivdldsi folyamat r6sz.tv ev 6i
Kili6 n Ldszl6n6, Bakonyi Sarolta

Az archiviiliis folyamata
Az archiviiland6 dokumentumokat egy erre meghatdrozott mapp6ba gyfijtji.lk 6s 3 havonta pendrive-

ra mentjiik. Evente teljes rendszerarchivdl6st kell k6sziteni 6s ezeket meg6rizni. A ment6seket

tartalmaz6 adathordoz6kon fel kell tiintetni a mentett rendszer nev6t, a ment6s tipusiit 6s idejdt

A uirolt 6s ment6sre keriil6 adatok kiire
- Kamarai levelez6sek

- Etikai ilgyek

-'Gazdasiigibeszdmo16k,levelez6sek

Hat6s6gi ellen6rz6s
- o meghotdrozott rendszerekr6l

- az el6irt gyakorisdggdl tairftnik,

- a megfelel6 odatokkol.

Mell6kletek
logszab6lvok:

2015 6vi CCXX . torv6ny az elektronikus iigyint6z6s 6s a bizalmi szolgiiltatdsok iiltaldnos szabdlyai16l

2011 6vi cxlt. torv6ny az informdci6s dnrendelkez6si jog16l 6s az informiici6sza badsdg16l

2016.6vi cL. tdrv6ny az dltaldnos kdzigazgatdsi rendtartds16l

2003 6vi C. tiirvdny az elektronikus hirkbzl6s16l

2009 6vi LXXVI. torv6ny a szolgiiltatdsi tev6kenys69 megkezd6s6nek 6s folytatiis6nak SltalSnos

szabdlyai16l

2010 6vi CLV|l. torvdny a nemzeti adatvagyon kd16be tartoz6 dllami nyilvdntart6sok fokozott

v6delm616l

45I12016. (X11.19.) Korm. rendelet az elektronikus iigyint6z6s r6szletsza bd lya i16l

g4/2012. (lV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus iigyint6z6shez kapcsol6d6 szervezetek

kijelol6s6r5l

335/2OO5. (Xll. 29.) Korm. rendelet a kozfeladatot elldt6 szervek iratkezel6s6nek 6ltaldnos

kdvetelm6nyeir5l
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$/2013. (11.19.) Korm. rendelet a kdzfeladatot elliit6 szervekn6l alkalmazhat6 iratkeze16si szoftverek

megfelel6s6g6t tanisit6 szervezetek kijel6l6s6nek r6szletes szabiilyai16l

137 /2Ot6.lvl.t3.l Korm. rendelet az elektronikus iigyint6z6si szolgiiltat6sok ny0jt:isiira

felhaszndlhat6 elektronikus aliiir6shoz 6s b6lyegz6hdz kapcso16d6 kdvetelm6nyekr6l

3O9/20LL. (Xll. 23) Korm. rendelet a kdzpontositott informatikai 6s elektronikus hirkiizl6si

szolg6ltatiisok16l

L87 /ZOfs. (Vll. 13.) Korm. rendelet az elektronikus informdci6s rendszerek biztonsiigi felilgyelet6t

elliit6 hat6sdgok, valamint az informiici6biztonsdgi felugyel6 feladat- 6s hatiisko1616l, toviibbii a ziirt

c6li elektronikus informiici6s rendszerek meghatiiroziisd16l

27 /20L4. (lV.18.) KIM rendelet a kdzfeladatot elliit6 szervekndl alkalmazhat6 iratkezel6si

szoftverekkel szemben tdmasztott kovetelm6nvek16l

Kaposvdr, 2018. augusztus 29. ,,ZqoOoBl,\
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Dr. DUs lstvAn
MoK SM TESZ elndke


