Ikt.sz.: IKT/5-1776/2021.
Tárgy: 10/2021. (VII.02) sz. rektorikancellári körlevél az SZTE Informatikai
Biztonsági Szabályzatának elfogadásáról,
valamint az intézményi IT erőforrások és
a
Szegedi
Tudományegyetem
összegyetemi adatvagyonának használati
szabályairól
Tisztelt Egyetemi Vezető! Tisztelt Munkatársunk!
A Szegedi Tudományegyetem vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy az Egyetem oktatási,
kutatási és gyógyítási tevékenységét magas színtű informatikai szolgáltatásokkal támogassa, és
ezen keresztül biztosítsa azok színvonalát, hatékonyságát a hallgatók, oktatók, kutatók és
valamennyi egyetemi ügyfelünk elégedettségére.
Ennek érdekében az elmúlt 4 évben számos átfogó fejlesztési programot valósítottunk meg:
 megújítottunk több központi IT infrastruktúra elemet (pl. központi szerver és storage
eszközpark, radiológiai eszközpark, digitális oktatási eszközpark),
 új, egységes egyetemi szolgáltatásokat vezettünk be (pl. egységes egyetemi címtár és
levelezés, NEXON PORT, stb.),
 nagymértékben megújultak a dolgozók informatikai eszközeit,
 a digitális oktatás keretében az előadó és oktatótermek informatikai felszereltségét
jelentősen fejlesztettük valamint
 a széttagolt kari és klinikai szolgáltatások egységesítésével javítottuk a hatékonyságot.
A felgyorsult digitalizáció valamint az egyetemi adatvagyon felértékelődése az Egyetem
működésének valamennyi területére jelentős hatással van, ami megköveteli, hogy a különböző
IT infrastruktúra és szolgáltatás elemek fejlesztése mellett a működést biztosító informatikai
rendszerek üzemeltetésre és használatára vonatkozó szabályokat aktualizáljuk.
A Szegedi Tudományegyetemen az információbiztonsággal kapcsolatos elveket, szabályokat,
az elvárt és betartandó magatartásformákat és gyakorlatokat –mind az üzemeltetésben részt
vevő, mind a rendszerek felhasználói számára - az SZTE Informatikai Biztonsági
Szabályzata (a továbbiakban IBSZ) tartalmazza. A fentiekre tekintettel a szabályzatot az
Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság munkatársai a hatályos jogszabályi és szabályozási
kereteknek, működési jellemzőknek megfelelően felülvizsgálták. A módosításra vonatkozó
javaslatokat az Egyetem Szenátusa 2021. május 31-i ülésén elfogadta, a hatályos
szabályzat az Egyetem honlapján elérhető.
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Az IBSZ keretszabályozásként tartalmazza a működést befolyásoló infrastruktúra elemek,
informatikai rendszerek és alkalmazások tervezésének, létrehozásának, üzemeltetésének és
használatának részletes szabályait, amely szabályok az Egyetem valamennyi polgára számára
kötelezőek.
Külön felhívjuk minden egyetemi polgár figyelmét arra, hogy az SZTE oktatási, kutatási és
gyógyítási tevékenysége során keletkező személyes valamint nem személyes adatok és
információk szabályozási, működési, kutatási, oktatási, gyógyítási és gazdasági
szempontból is kiemelt jelentőségűek, az így létrejött adatvagyon az Egyetem egyik
legfontosabb vagyoneleme!
Ezen vagyonelemek szigorúan szabályozott és engedélyhez kötött felhasználását,
körültekintő kezelését és védelmét nem csak a vonatkozó jogszabályok, hanem az
Egyetem stratégiai és gazdasági érdekei is megkövetelik. Ezzel összehangban a most
elfogadott IBSZ a működtetési környezetre vonatkozó szabályok mellett az intézményi
adatvagyonra vonatkozó előírásokat, szabályokat is tartalmazza.
A működtetésre, üzemeltetésre vonatkozó szabályok mellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
a különböző informatikai rendszerek felhasználói megismerjék a rájuk vonatkozó szabályokat
és előírásokat, ezek betartása és betartatása minden egyetemi munkatárs számára kötelező!
Az IBSZ részletesen tartalmazza az egyes informatikai rendszerek működését vagy az abban
tárolt adatok és információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását veszélyeztető
események kapcsán alkalmazott eljárásokat, szankciókat. A biztonsági események - azok
típusától és súlyosságától függően – a szabályzat előírásai szerint, munkajogi és büntetőjogi
következményeket vonnak maguk után.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Egyetem vezetése kiemelt figyelmet fordít a szabályzat
előírásainak betartására, az informatikai rendszerek zavartalan, a külső és belső szabályoknak
megfelelő működésének és nem utolsósorban az egyetemi adatvagyon védelmének
biztosítására. Ennek érdekében a szabályzatok biztosította keretek között minden szükséges
lépést megteszünk.
Kiemelten kérjük, új informatikai rendszerek és szolgáltatások bevezetése esetén a szabályzat
vonatkozó részeit, különösen a 2.7.3, a 2.7.4 és a 2.11.1 pontok előírásait tartsák be, kérdés
esetén előzetesen konzultáljanak az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság munkatársaival.
Az egyetemi adatvagyon bármely elemének használata kizárólag az erre vonatkozó
előzetes koordináció és jóváhagyás alapján, az érintett belső szabályozás és jogszabályok
betartásával, az Egyetem érdekeinek maximális figyelembe vételével engedélyezhető.
Ennek betartását valamennyi egyetemi polgár számára kötelező!
Kérjük, a körlevélben foglaltakat az Ön által vezetett egység munkatársaival szíveskedjen
megismertetni, és a szabályzat előírásainak betartásával támogassa az Egyetem működését
biztosító informatikai rendszerek zavartalan működését, az abban tárolt adatok és információk
jogszabályoknak megfelelő, biztonságos kezelését. Kérdéseikkel forduljanak az Informatikai

és Szolgáltatási Igazgatóság munkatársaihoz, az ithelp@szte.hu vagy az igazgato.iszi@szte.hu
e-mail címeken.
Szeged, 2021. július 2.

Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár

Prof. Dr. Rovó László s.k.
rektor

