A Szegedi Tudományegyetem
valamennyi szervezeti egységének
vezetője részére

Iktatószám: IKT/5-908/2021.
Tárgy: 4/2021. (IV. 19.) sz. rektori-kancellári
körlevél az információbiztonsági tudatosság
növelése tárgyában

Tisztelt Egyetemi Vezető! Tisztelt Kollégák!

A Szegedi Tudományegyetem elkötelezett amellett, hogy a tevékenységünket kiszolgáló IT
rendszerek a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben támogassák feladatvégzésünket,
stabil és biztonságos környezetet biztosítva a napi munkához is.
Az utóbbi időben több fejlesztést hajtottunk végre, amelyek támogatják a hibrid munkavégzést,
és a megváltozott körülményekre tekintettel kiemelten monitorozzuk az egyes rendszerek
működését, alkalmazását, a hozzáféréseket és azok szabályosságát. Folyamatosan elemezzük
a szükséges fejlesztéseket és igényeket, mind szakmai, mind felhasználói oldalról.
A járványhelyzet egyik hatása az információ- és adatbiztonsági incidensek számának a
növekedése. A jelenlegi változó környezetben, ahol számos felhasználót támogatunk a távoli
munkavégzésben az egyik legnagyobb kockázatot az illetéktelen hozzáférés, illetve az
adatvesztés jelenti, melyek esetenként a felhasználókat közvetlenül érintő támadásokon
keresztül, észrevétlenül kerülnek kihasználásra.
A kockázatokat és lehetőségeket mérlegelve, a leghatékonyabb megelőzési mód, ha az új
típusú kockázatokat és a védekezési lépéseket minden munkatársunk megismeri. Ennek
érdekében a stratégiánkhoz illeszkedő, átfogó, gyakorlatorientált biztonság tudatossági
programot készülünk kialakítani, mely a jelenlegi működési rendszerünk felfrissítése mellett
tartalmazza majd az új típusú támadások elleni védekezési lehetőséget is. A program keretein
belül többek között áttekintjük majd, hogy a felhasználóknak milyen lehetőségei vannak,
mikre kell kiemelten figyelnie, emellett bepillantást nyerhettek majd abba is, hogy az IT
hogyan, milyen eszközökkel támogatja a biztonságos működést, vagyis milyen felelősség
tartozik a szolgáltatások igénybe vételéhez, az üzemeltetéshez.
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A program indulásáig továbbra is kérjük valamennyi kollégánk éberségét, különös tekintettel
az alábbi veszélyekre:
 NE nyissanak meg ismeretlen vagy gyanús forrásból érkező levelet, ha mégis
megtettétek volna,
 NE kattintsanak rá ismeretlen, gyanús linkekre,
 NE nyissanak meg ismeretlen által küldött, gyanús csatolmányt (pdf, zip fájlok),
 AZONNAL jelezzék az üzemeltetőknek az ilyen eseményeket, az ithelp@szte.hu
címen,
 KIEMELTEN ügyeljenek a munkájukhoz szükséges adatbázisok, szakrendszerek
használatára vonatkozó szabályok betartására.
Az oktatási program részleteit hamarosan nyilvánosságra hozzuk az Egyetem belső
információs felületein. Felhívjuk minden munkatársunk figyelmét arra, hogy az információ
biztonsági incidens, illetéktelen adathozzáférés, a GDPR elvek megsértése jogi és munkajogi
következményekkel járhat, ezt elkerülendő kérjük a fokozott körültekintést!
Köszönjük az együttműködését!
Kelt: Szegeden, 2021. év április hó 19.
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