Az Informatikai Főosztály vezetőjének
5/2016. (XI. 30.) főov. körlevele
az ügyészségi informatikai konfigurációkezelési eljárásrendről

Az ügyészségi informatikai konfigurációkezelő alkalmazásról szóló 8/2016. (VI. 24.) LÜ
utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
körlevelet adom ki:
1. Az informatikai konfigurációkezelő alkalmazáshoz (a továbbiakban: Rendszer)
történő hozzáférést az Utasítás 2. §-ában meghatározott jogosultak számára a Legfőbb
Ügyészség Informatikai Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) biztosítja.
A nyilvántartott adatok köre
2. a) A Rendszerben kell nyilvántartani az ügyészségi informatikai rendszerek
felhasználóinak és a szervezeti egységeknek az informatikai eszközök kezelésével összefüggő,
az 1. mellékletben meghatározott adatait (a továbbiakban: felhasználói és szervezeti adatok)
és azok változását.
b) A Rendszerben kell nyilvántartani legalább a 2. mellékletben felsorolt informatikai
eszközök ott meghatározott adatait (a továbbiakban: eszközadatok) és azok változását,
valamint ezen eszközök javítása vagy karbantartása elvégzésének tényét, illetve ennek
ellenőrzését igazoló adatokat.
c) A Rendszerben kell nyilvántartani az ügyészségi informatikai rendszer felhasználóit
megillető, legalább a 3. mellékletben felsorolt informatikai rendszerekkel összefüggő
jogosultságokkal kapcsolatos, ott meghatározott adatokat (a továbbiakban: jogosultsági
adatok) és azok változását.
Az adatok bevitele és módosítása
3. a) A Rendszerben nyilvántartott felhasználói és szervezeti adatok, valamint
eszközadatok közül a 2. mellékletben külön, kifejezetten ilyen jellegűként megjelölt adatokat
aa) a központi beszerzéskor a Főosztály vezetője által kijelölt személy egyszeri
rögzítéssel,
ab) a Rendszer a rendes működése során, az ügyészségi informatikai hálózat
rendszeres ellenőrzése útján, külső beavatkozás nélkül
viszi be, illetve módosítja (a továbbiakban együtt: Automatikus rögzítés).
b) Az Automatikus rögzítés eseteit kivéve a Rendszerben nyilvántartott adatokat az
Utasítás 2. §-ának (1) bekezdése szerint kijelölt személy viszi be, és módosítja a Főosztály
vezetője által a kijelölés során meghatározott körben.
4. a) A Rendszerben nyilvántartott adatokban történt változásokat az arra okot adó
körülmény bekövetkezésétől számított három munkanapon belül át kell vezetni.
b) Határidőn túli adatbevitelre vagy módosításra kizárólag indokolt esetben, a
Főosztály vezetőjének egyidejű értesítése mellett kerülhet sor.
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Betekintés az adatokba
5. Az Utasítás 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott betekintésre jogosultak
hivatali feladataik ellátása érdekében a Rendszerben nyilvántartott adatok – jogosultságuk
jellege által – meghatározott körébe betekinthetnek.
Az adatok ellenőrzése
6. a) A Rendszerben nyilvántartott, illetve módosított adatok helytállóságáért az
adatbevitelt, illetve módosítást végző személy felel.
b) A Főosztály vezetője, a fellebbviteli főügyész és a főügyész a Rendszerben
nyilvántartott, általa hozzáférhető adatokat, azok helytállóságát és az adatrögzítés
időszerűségét – szükség és igény szerint – folyamatosan ellenőriztetheti.
c) A Főosztály vezetője, a fellebbviteli főügyész és a főügyész a Rendszerben
nyilvántartott, általa hozzáférhető adatokat, azok helytállóságát és teljességét évente
legalább két alkalommal ellenőrzi.
d) A c) pontban meghatározott ellenőrzések eredményéről a fellebbviteli főügyész és
a főügyész minden év június 30. és december 31. napjáig a Főosztály vezetőjének
tájékoztatást ad.
e) A c) és d) pontban meghatározott ellenőrzések eredményéről a Főosztály vezetője
a következő év február 20. napjáig az Utasítás 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott ügyészségi alkalmazott vezetőjének tájékoztatást ad.
f) Az ellenőrzés során feltárt téves, illetve hiányos adatokat az érintett adatok
rögzítésére és módosítására jogosult haladéktalanul kijavítja, illetve kiegészíti, és erről az
adott szervezeti egység vonatkozásában betekintésre jogosultakat írásban értesíti.
Záró rendelkezések
7. Ezt a körlevelet 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
8. A 2) pont b) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kezdő
eszközadatoknak a Rendszerben történő feltöltését 2017. január 31-ig kell elvégezni.

Dr. Nagy Tibor s. k.,
főosztályvezető ügyész

1. melléklet az 5/2016. (XI. 30.) főov. körlevélhez
Az ügyészségi informatikai rendszerek felhasználóinak és a szervezeti egységeknek a
Rendszerben nyilvántartandó adatai

1. Ügyészségi informatikai rendszerek felhasználói:

-

1.1. ügyészségi felhasználó
o viselt név
o felhasználónév
o beosztás
o szolgálati hely
o informatikai azonosító
o ügyészségi e-mail cím(ek)
o kirendelés ténye, időpontja(i)
o letiltás/felfüggesztés ténye, időpontja(i)

-

1.2. ügyészségi szervezeten kívüli felhasználó
o viselt név
o felhasználónév
o ügyészségen folytatott tevékenység jogalapja (egyetemi gyakorlatra adott
engedély, megbízási szerződés stb.)
o munkavégzés helye (ügyészségi szervezeti egység)
o ügyészségi e-mail cím(ek)
o letiltás/felfüggesztés ténye, időpontja(i)
2. Ügyészségi szervezeti egységek:
 megnevezés
 postacím
 pontos cím (épület, emelet, ajtó stb.)
 hivatali e-mail cím(ek) és telefonszám(ok)

2. melléklet az 5/2016. (XI. 30.) főov. körlevélhez
A Rendszerben kötelezően nyilvántartandó eszközadatok
 1. munkaállomás és laptop:
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus*
o processzor* (órajel, szám, típus)
o memória* (összes memória)
o merevlemez (vagy más háttértár) kapacitása* (összes HDD kapacitás)
o operációs rendszer*
o irodai programcsomag*
o telepített alapkonfiguráció azonosítója (image)
o alapkonfiguráción kívüli, engedéllyel telepített szoftver megnevezése, verziója
o hálózatba kötött eszköz-e? (ha igen, IP cím*)
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
o leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja (megrendelés dátuma, szállítás dátuma)
o fennálló garanciális időszak vége* (jótállás dátuma)
o selejtezés időpontja
 2. dokkoló
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
o leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja
o fennálló garanciális időszak vége
o selejtezés időpontja
 3. monitor
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus
o képátló
o csatlakoztatott munkaállomás/laptop azonosítója
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
o leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja
o fennálló garanciális időszak vége
o selejtezés időpontja
 4. nyomtató és szkenner
o tárolás helyszíne
o gyártó
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o
o
o
o
o
o
o

típus
hálózatba kötött eszköz-e? (ha igen, IP cím)
egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
beszerzés időpontja
fennálló garanciális időszak vége
selejtezés időpontja

 5. mobil adathordozó
o tárolás helyszíne
o felhasználó
o gyártó
o típus
o kapacitás
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
o leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja (megrendelés dátuma, szállítás dátuma)
o selejtezés időpontja
 6. szerver
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus
o IP cím*
o image
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)*
o leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja (megrendelés dátuma, szállítás dátuma)
o fennálló garanciális időszak vége (jótállás dátuma)
o selejtezés időpontja
 7. szünetmentes tápegység (Uninterruptible Power Supply - UPS)
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus
o IP cím
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
o leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja
o fennálló garanciális időszak vége
o selejtezés időpontja
 8. hálózati adattároló
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus
o IP cím
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o
o
o
o
o

egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
beszerzés időpontja
fennálló garanciális időszak vége
selejtezés időpontja

 9. tablet
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus
o operációs rendszer
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)
o leltári azonosító (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja
o fennálló garanciális időszak vége
o selejtezés időpontja
 10. hálózati aktív eszközök
o tárolás helyszíne
o gyártó
o típus*
o IP cím*
o egyedi azonosításra alkalmas jelzés (gyári- vagy sorozatszám)*
o leltári azonosító* (Forrás/KGR rendszerben rögzített vonalkód)
o beszerzés időpontja* (megrendelés dátuma, szállítás dátuma)
o fennálló garanciális időszak vége* (jótállás dátuma)
o selejtezés időpontja
 11. alapkonfiguráció
o létrehozatal időpontja
o alapkonfiguráció azonosítója
o alapkonfiguráció részét képező szoftver alkalmazások megnevezése és
verziója

* Automatikus rögzítésű adat

3. melléklet az 5/2016. (XI. 30.) főov. körlevélhez
A Rendszerben nyilvántartandó jogosultsági adatok
 1. ügyészségi informatikai rendszerekhez kötődő jogosultságok
o büntetőjogi szakterületi számítógépes ügyviteli rendszer hozzáférés
o eIR - Elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer hozzáférés
o EIS - információszabadság közzétételi rendszer hozzáférés
o futárjegyzék hozzáférés
o hivatali e-mail fiók elérési jogosultság (hivatali, gazdasági, közérdekvédelmi)
o Igazgatás Ügyviteli Rendszer (régi igazgatás) hozzáférés
o internet hozzáférés (standard, kiemelt)
o intranet adatrögzítési hozzáférés
o JÁRGÁNY - menetlevél nyilvántartó program hozzáférés
o KER - Képzési Ellátó Rendszer hozzáférés
o Könyvtár - könyvtári katalógus nyilvántartás hozzáférés
o MAKÖR - Közérdekvédelmi szakterület informatikai bázisú ügyviteli rendszer
hozzáférés
o Perlekedő - Jogi képviseleti szakterület számítástechnikai bázisú ügyviteli rendszer
hozzáférés
o Persona - személyügyi nyilvántartás hozzáférés
o Praetor Praxis - ügyészségi büntető ügyviteli adat betekintő hozzáférés
o rendszergazdai
jogosultság
a
felhasználónak
biztosított
munkaállomáson/laptopon
o saját névre szóló ügyészségi e-mail fiók hozzáférés
o SD - ügyészségi informatikai konfigurációkezelő rendszer hozzáférés
o SZEBEKK/TIBEK dokumentum feltöltő hozzáférés
o területi rendszergazda/admin státusz
o ügyészségi honlap adatrögzítési hozzáférés (ugyeszseg.hu)
o ügyészségi honlap adatrögzítési hozzáférés (ugyeszsegiszemle.hu)
o VIR - Vádképviseleti Informatikai Rendszer hozzáférés
o WinPa - postai levél feladását segítő program hozzáférés
 2. külső informatikai rendszerhez kötődő jogosultságok
o biztonságos elektronikus aláíró eszköz (BALE kártya) birtokos
o Céginfó - Céginformációs rendszer hozzáférés
o E-Csomag - feladását segítő program hozzáférés
o EGYLET - Egyesületek és Alapítványok Országos Nyilvántartása (olvasás)
hozzáférés
o eSZJR - Elektronikus Szolgálati Jegy Rendszer hozzáférés
o Forrás-KVK – Griffsoft Forrás SQL/KGR integrált ügyviteli rendszer hozzáférés
o GIRO - banki átutalási rendszer hozzáférés
o gondnokoltak nyilvántartása hozzáférés
o KGR K11 - Magyar Államkincstár által beszámoló készítéshez biztosított
Költségvetési Gazdálkodási Rendszer hozzáférés
o KIRA - Központosított Illetmény-számfejtő Rendszer hozzáférés
o KÖNYIR - HERMON Körözési Nyilvántartás hozzáférés
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o Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (KEKKH)
személyügyi, lakcím és bűnügyi nyilvántartás hozzáférés
o Magyar Telekom Hatósági Adatszolgáltató Rendszer (HAR) hozzáférés
o Netzsaru - Rendőrség büntetőeljárásokkal összefüggő dokumentum
nyilvántartása hozzáférés
o Nexon - elektronikus bérjegyzék és cafetéria rendszer admin hozzáférés
o RobotZsaru NEO (ENYÜBS) - Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztika hozzáférés
o RobotZsaru NEO (szabálysértés) - Rendőrség által folytatott szabálysértési
eljárásokkal összefüggő dokumentum nyilvántartás hozzáférés
o SIS-II - Schengeni Információs Rendszer II körözési nyilvántartó hozzáférés
o SZNYR - Szabálysértési Nyilvántartó Rendszer hozzáférés
o TakarNet - ingatlan-nyilvántartási rendszer hozzáférés
o VPNetZsaru - Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárásokkal összefüggő
dokumentum nyilvántartása hozzáférés

