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Adatvédelmi 
szabályozás 

 
1. Bevezető 

 
Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. (6728 Szeged, Szélső sor 11., adószám: 12581414-

2-06, a továbbiakban IR Kft.), melynek főtevékenysége „Egyéb távközlés”-i szolgáltatás. 

 

Az IR Kft. az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja ügyfeleit, az általa kezelt személyes 

adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek 

jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 

Az IR Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 

tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az IR Kft. kijelenti, hogy 

tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített 

személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal 

összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

Az IR Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a szabályzat mindenkor 

érvényes verziója folyamatosan elérhetőségének biztosítása folyamatban van. Ez elérhető lesz a 

http://www.intelligensregio.hu/ címen. 
 

Az IR Kft. fenntartja a jogot a jelen szabályzat bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az 

esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti ügyfeleit, partnereit, vendégeit. 

 

Az IR Kft.-vel ügyfélkapcsolatba kerülő partner elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban 

meghatározott adatkezeléshez. 

 

2. A Szabályzat célja 
 
Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az IR Kft. megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos 

hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak: 

 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 

 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról; 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól. 

 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól; 

 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) - a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

http://www.intelligensregio.hu/%C3%82%C2%A0


 

3. A Szabályzat hatálya 
 

3.1. Időbeli hatálya 

 
Jelen Szabályzat 2016. január 01-től további rendelkezésig, illetve visszavonásig hatályos. 

 
3.2. Személyi hatály 

 
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az IR Kft.-re, valamint alvállalkozóira (DOCUFOX 

Szoftverfejlesztő és Szolgáltató és az e-InfoPont Terminálfejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.). 

A velük kötött megállapodás kitér a titoktartási kötelezettségükre is, továbbá azon személyekre, 

akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmaznak, továbbá azon 

személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. 

 

3.3. Tárgyi hatálya 

 
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az IR Kft. minden szervezeti egységében folytatott valamennyi

 személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre. 

 

3. Fogalmak 
 

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzat alkalmazásában értendők: 

 

 adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét 

biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

 személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes 

személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 

minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 

kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek. 

 adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy 

egyébként – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. A személy 

különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, 

azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

 különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó 

és a bűnügyi személyes adat. 

 bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 

vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 

bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 

szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 

vonatkozó személyes adat. 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet. 

Például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása vagy 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés,  továbbítása, terjesztése,  



nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, tagolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 

hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 

jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 

 adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése 

(függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől). 

 adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése 

alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 

feldolgozását végzi. 

 érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére 

bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett 

kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott 

esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ezeken kívül a jogai közé tartozik 

még az adathordozhatósághoz való jog és a személyes adatok helyesbítéséhez vagy 

törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség is.  

 az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben 

elrendelt kötelező adatkezelés. 

 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Különleges 

adatok esetében szükséges az írásos forma. 

 megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni 

műszaki és szervezési megoldások rendszere. 

 az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az 

adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok 

igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát. 

 célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása 

és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában 

meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az 

adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 



 adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági 

Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, 

harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz. 

 információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom 

gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát 

(transzparencia). 

 közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 

összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 

formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 

gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 

szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 

adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a 

megkötött szerződésekre vonatkozó adat). 

 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. (pl. a hitelezői érdekek védelme, valamint a piaci forgalom 

biztonsága érdekében az adatok széles körét minősíti közérdekből nyilvánosnak az ingatlan-

nyilvántartásról szóló törvény, a cégtörvény, valamint a számviteli törvény) 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

 cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a 

felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes 

szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két 

nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott 

munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a 

felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), 

amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai 

Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához 

elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó 

eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a 

segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai. 

 cloud computing: („számítástechnikai felhő", „felhő alapú informatika"): a számos, 

naponta bővülő informatikai szolgáltatást felölelő gyűjtőfogalomnál a szolgáltatások közös 

jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja, hanem egy 

távoli szerver/a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. A leggyakoribb 

felhő alapú szolgáltatások az internetes levelezőrendszerek, tárhelyek, fejlesztő környezetek, 

virtuális munkaállomások. Felhő alapú informatika-alapon működnek például a milliók által 

használt internetes levelező rendszerek (pl.: Gmail), vagy az online tárhelyek (pl.: Dropbox). 

Fontos előny, hogy az ügyfél gazdaságosan és személyre szabottan juthat informatikai 

rendszerhez, anélkül, hogy az ehhez szükséges drága beruházásokra költenie és a rendszerek 



fenntartásához szükséges személyzetet alkalmaznia kellene. A felhő alapú informatika 

azonban számos adatvédelmi aggályt vet fel. A felhasználó által feltöltött adatok ugyanis 

folyamatos mozgásban vannak, amelyről a felhasználó nem értesül. Több szolgáltatás esetén 

a szolgáltatást nyújtó saját, főleg marketing, céljaira is felhasználja az ügyfél személyes 

adatait. A szolgáltató a világ minden pontján igénybe vesz alvállalkozókat, akik az ügyfél 

tudta nélkül dolgozzák fel az adataikat. Több (összetettebb vállalati) alkalmazás esetén az 

adatok a felhőből csak nehézkesen menthetők le, így a felhasználó csak komoly anyagi 

terhek árán tud a felhő alapú szolgáltatástól szabadulni. 

 Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye: az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény (az Európa Tanács 

ún. 108-as Egyezménye). Az első jelentős, az aláíró államokra nézve kötelező erejű 

nemzetközi jogi dokumentum az adatvédelem terén. Magyarországon kihirdette az 1998. évi 

VI. törvény, 1998. február 27-én. 

 uniós adatvédelmi irányelv: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről, mely – többek között – létrehozta az ún. 29-es Adatvédelmi 

Munkacsoportot (lásd alább). 

 Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

 

4. Alapelvek az adatkezelés során 
 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező 

adatkezelés). 

 
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 

költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll. 

 

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a 

törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a 

mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. 

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását 

megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek 

életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges 

mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat 

törvény eltérő rendelkezésének hiányában: 



 

a. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további 

külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

kezelheti. 

 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének 

és kezelésének tisztességesnek és átláthatónak kell lennie. 

 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 

cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az 

adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az 

érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes 

adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, 

hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
Az IR Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes 

adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel 

rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni. 

 

5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az 

adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy 

csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a   cél   megvalósulásához   szükséges   

mértékben   és   ideig   kezelhető. Felhívjuk az IR Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben 

nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 

beszerzése. 

 

5.1. Adatkezelés a  weboldalon 

 
a. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus 

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

b. A kezelt adatok köre: a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, 

név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb 

személyes adatok. 

c. Az adatok törlésének határideje: a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a 

hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. 



évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató. 

d. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: 

a. postai úton az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft., 6728 Szeged, 

Szélső sor 11. címen, vagy 

b. e-mail útján az adatvedelem@intelligensregio.hu címen. 

e. Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. 

f. Az IR Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

g. Az IR Kft. a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, 

információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény. előírásainak megfelelően kezeli. 

h. Az IR Kft. a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. hírlevél küldés) nyújtásának 

céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és 

ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. 

i. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 

technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a 

Felhasználó hozzájárulásával került sor, az IR Kft. a felvett adatokat törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában 

a. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b. Az IR Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

j. A Felhasználókról az IR Kft. ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás 

időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi 

azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások 

fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató 

ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra 

alkalmatlan formában használja fel. Az IR Kft. a Szolgáltatások minőségének javítása 

érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. 

cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul. Amennyiben nem járul hozzá 

Felhasználó, azt előzetesen jelzi az „Adatkezelés a weboldalon” fejezet d. pontjában 

meghatározott elérhetőségeken. 

k. IR Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az IR Kft. egyes - 

a Felhasználó által használt - szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében 

továbbítja. Az IR Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak 

érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. 

l. A Weboldalak külső (nem az IR Kft. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is 

tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb 

fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért 

az IR Kft. minden felelősségét kizárja. 

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az IR Kft. a jelen 

adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának 

céljából az IR Kft. összegyűjtse és kezelje személyes adatait. 
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5.2. Névjegykártyák adatkezelése 

 
a. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel 

történik, amikor Felhasználó átadja az IR Kft. részére a személyes adatait tartalmazó 

névjegyét. 

b. A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, munkahely, munkahely címe, 

továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat. 

c. Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése. 

d. Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a névjegykártyák 

átadása, azok kezelése esetén. 

e. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a 

névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig. 

 

5.3. Pályázatírás, projektmenedzsment 
 

a. Az adatkezelés célja: Pályázat írás és projektmenedzsment tevékenység nyújtásához kapcsolódóan 

a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait illetve a pályázathoz szükséges adatokat kezeljük 

b. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel 

történik, amikor Felhasználó átadja az IR Kft. részére a személyes adatait. 

c. A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, titulus, munkahely címe, ammennyiben 

önéletrajz kerül beadásra akkor az ott feltüntetett adatok, munkaszerződés adatai.  

d. Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni az adatok átadása, azok 

kezelése esetén. 

e. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig de minimum a pályázat 

fenntartási idejénék végéig.  

 

5.4. Hírlevél, DM tevékenység 

 
a. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 

az IR Kft. reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein 

(pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. 

b. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy az IR 

Kft. a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

c. Az IR Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az IR Kft. minden - a 

reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 

reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 

üzenetben lévő linkre kattintva. 

d. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése 

Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, szolgáltatásokról. 

e. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 

f. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont. 

g. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig. 

 

5.5. Potenciális munkavállalók személyes adatai 

a. Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra jelentkezők készségeinek megállapítása 

b. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel 

történik, amikor Felhasználó átadja az IR Kft. részére a személyes adatait. 



c. A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, önéletrajzban feltüntetett adatok, végzettséget 

igazoló dokumentum adatai 

d. Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni az adatok átadása, azok 

kezelése esetén. 

e. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. 

 

6. Adatbiztonság 
 

a. Az IR Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz 

a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan 

megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. 

Az IR Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, 

azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint 

naprakész állapota érdekében. 

b. Az IR Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

c. Az IR Kft. ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a 

rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és 

ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, 

szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza. 

d. Az IR Kft. alvállalkozója, e InfoPont Kft. a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a 

szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el az adatvesztést. 

e. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból az IR Kft. napi mentést végez. 

f. A személyes adatokat kezelő hálózaton az IR Kft. folyamatosan gondoskodik a 

vírusvédelemről. 

g. Az IR Kft. hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és 

jelszóval kell biztosítani. 

 

7. Tájékoztatás az adatkezelésről 
 

a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések 

kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett 

elérhetőségein. 

b) Felhasználó kérelmére az IR Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az IR Kft. a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül 

írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

c) Az IR Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

d) Az IR Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a 

Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

e) IR Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt 

adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy 

a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő 

rendelkezésére. Amennyiben az IR Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy 

törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

g) Az IR Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá 

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az 

értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos 

érdekét nem sérti. 

 

 

8. Ellenőrzés 
 

a) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek 

betartását az IR Kft.-nél adatkezelést végzők folyamatosan kötelesek ellenőrizni. 

b) Az IR Kft.-nél a kezelt adatok ellenőrzését a IR Kft. évente egyszer ellenőrzi. 

c) Az IR Kft. elfogadja és tiszteletben tartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság „a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer alapvető 

követelményeiről” szóló ajánlásában (2013.01.30.) foglaltakat. 

 

9. Az adatvédelmi felelős és az adatvédelmi szabályzat 
 

a. Az IR Kft. ügyvezető igazgató Asszonya, azaz Fehér Éva a cég adatvédelmi felelőse, kinek 

feladatai: 

a. Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában. 

b. Ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az 

adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek és adatbiztonsági 

követelményeinek megtartását. 

c. Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése 

esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét vagy 

az adatfeldolgozót. 

d. Ellenőrzi, hogy az alvállalkozója, ezért felelős cég vezeti e a belső adatvédelmi 

nyilvántartást. 

e. Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

 

10. Jogorvoslat 
 

a. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el; 

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c. törvényben meghatározott egyéb esetben. 

b. IR Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az IR Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát 

megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 



megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbáaz annak alapján tett 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

c. Amennyiben a Felhasználó az IR Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 

közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

d. Felhasználó a jogainak megsértése esetén az IR Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

11. Adatvédelmi incidens kezelése 
 

Az IR Kft. biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, 

melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül 

adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője 

bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.  

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges 

biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása 

céljából. 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. 

 

12. Tájékoztatás a nyilvántartásokról: 
 

Az IR Kft. az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely 

célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokkal rendelkezik: 

a. Adatkezelések nyilvántartása 

b. Adattovábbítás nyilvántartása 

c. Adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása 

d. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

e. Érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása 

f. „Eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása 

 

 

13. Informatikai biztonsági szabályozás 

 
Mind a személyes, mind a közérdekű adatokat tartalmazó számítógépes információs rendszerek 

(adatbázisok) esetében biztosítani kell 

 a rendszer folyamatos, zavartalan működését, 

 az adatállomány(ok) illetékesek által történő folyamatos elérését, illetőleg az 
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illetéktelenek kizárását, a hozzáférési jogosultságok biztosítását, az 

elektronikus közigazgatási szolgáltatás igénybevételének biztosításához 

szükséges technikai feltételeket, az informatikai rendszerben bekövetkező 

események, műveletek, rögzítésre kerülő adatok naplózását és biztonságos 

tárolását (archiválását), 

 a rendszer hardver és szoftver védelmét 

A szervezet számítógépes adat-feldolgozási folyamatába kerülő információkat és programokat fokozott 

biztonsági szabályok szerint kell kezelni. 

A szervezetnél működő számítógépeken csak előzetesen ellenőrzött programot szabad futtatni. Az 

ellenőrzésnek ki kell terjednie a vásárolt vagy átvett program tesztelésére, esetleges működést akadályozó 

hibák felderítésére. A feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a programot szállító 

szervhez haladéktalanul el kell juttatni. Hibás programot üzembe helyezni tilos. 

Tilos vírusellenőrzés nélkül CD-t, vagy DVD-t, vagy más adathordozót a számítógépbe helyezni, arról 

programot vagy adatot a rendszerbe tölteni! 

Vásárolt, vagy átvett CD vagy DVD lemezen tárolt program esetén minden esetben biztonsági másolatot 

kell készíteni, majd az eredeti lemezt írásvédetté kell tenni. 

A programok felhasználói dokumentációját a felhasználás helyén kell elhelyezni. 

 

Feldolgozásra kerülő adatok előkészítése 

a) Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatok 

kerülhetnek. 

b) Az ellenőrzésért az adatfelelősség elve szerint adatlapos rögzítés esetén az adatlapot 

kiállító, adatlap nélküli rögzítés esetén feldolgozást végző, kijelölt felelős. 

 

Feldolgozás folyamata 

a) Az adatállományok módosítását az erre alkalmas programmal lehet elvégezni. 

b) Az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó adatvesztés fordulhat elő. 

Ilyenkor az adatrögzítést azonnal be kell fejezni és a további adatvesztés elkerülésére az 

informatikai felelőst (Fehér Évát) haladéktalanul értesíteni kell, aki értesíti a rendszergazdát.. 

 

Mentés 

a) A számítógépeken tárolt információk biztonságos megőrzése céljából az adatokat szükséges 

rendszerességgel menteni kell, ezek központi szerverre mentődnek. 

b) Havi rendszerességgel külső adathordozóra mentésük kötelező, melyet Fehér Éva végez! 

 

Másolás 

A számítógépes programok szerzői jog szerint védelmet élveznek, valamint az IR Kft. munkavállalói által 

előállított dokumentumok, pedig a cég saját tulajdonát képezik, ezért másolásuk, harmadik fél számára 

történő továbbadásuk tilos. 

 



Törlés 

Mágneses adathordozókon tárolt adatok és programok törlését csak a tevékenységet felügyelő illetékes 

vezető engedélye alapján lehet elvégezni. Külön figyelmet kell fordítani az irattárazási és selejtezési 

szabályok betartására. 

Archiválás 

Az informatikai eszközein tárolt adatok archiválását az adatok biztonságos kezelése érdekében a 

szervezetnél havonta egyszer kell elvégezni. Az archív adatok tárolásánál figyelembe kell venni a 

biztonsági előírásokat (zárható, tűzbiztos tárolóeszköz, távol a szervertől), és biztosítani kell a tárolási 

körülményeket (hőmérséklet, páratartalom). 

 

Visszatöltés 

Az adathordozókon tárolt adatok visszatöltését, visszaállítását a szervezetnél Fehér Éva engedélyezheti. 

Hálózati alkalmazások esetében az adatvesztés elkerülésére és az adatbiztonság fokozására személyre 

lebontott hozzáférési jogosultságot kell meghatározni. 

 

Számítógépek, eszközök és dokumentációk védelme 

A számítógépek és eszközök rendeltetésszerű használatáért a használatra kijelölt személy a felelős. 

Meghibásodás megelőzéséről folyamatos karbantartással kell gondoskodni, üzemzavar esetén a javítást 

csak arra kiképzett szakember végezheti. 

Fizikai sérülések megelőzésére (pl.: hálózati vezetékszakadás) a számítógépet telepítési helyéről 

elmozdítani, vagy áthelyezni nem szabad. 

Vagyonvédelmi megfontolásból azokat a helyiségeket, ahol számítógép, vagy szerver üzemel, biztonsági 

felszereléssel (pl: riasztó) kell ellátni. Az alkalmazottak kötelesek a munkaidő végzetével a számítógépet 

kikapcsolni, az azok elhelyezésére szolgáló irodahelységet bezárni. A szervezettől javításra, vagy más 

célból elszállítani eszközöket csak bizonylatolás után lehet. 

Elektromos érintésvédelmi szempontból a számítástechnikai eszközöket csak védőföldeléses, minden 

számítógéphez tartozó dugaszoló aljzatba lehet csatlakoztatni. Annak sérülését minden esetben jelezni 

kell. A berendezéseket vízzel oltani vagy tisztítani tilos! 

A tűz elleni védekezés rendjét és elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket a szervezet Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. 

 

Az adathordozók selejtezése 

A szervezet által vásárolt és a dolgozó(k) részére kiadott adathordozót abban az esetben kell selejtezni, 

ha: 

- fizikailag megsérült, 

- gyári, gyártási hibából következően felhasználásra alkalmatlan, 

- a tároló kapacitás a megengedhető érték alá csökken, 

- véglegesen elhasználódott. 

 



A felhasználók felelőssége, hogy a használhatatlanná vált adathordozókat (CD vagy DVD, pendrive, 

külső winchester, stb.) a vezető felé jelezze, aki gondoskodik azok közös helyen történő összegyűjtéséről. 

A selejtezés előtt biztosítani kell az adathordozón tárolt adatok biztonságos törlését (fizikai törléssel, 

formattálással). Ha a tárolt adatok biztonságosan nem törölhetők, akkor az adathordozót úgy kell 

megsemmisíteni, hogy további felhasználásra már alkalmatlan legyen, azaz fizikai roncsolással kell 

használhatatlanná tenni. 

A megsemmisítés során a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában 

előírtak szerint kell eljárni, annak tényét megsemmisítési jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Vírusvédelmi eljárások 

A szervezetnél alkalmazott vírusvédelmi rendszernek meg kell felelnie a következő elvárásnak: 

- a vírusvédelmi szoftvernek, jó minőségűnek és kellő gyakorisággal aktualizáltnak 

(frissítettnek) kell lennie, hogy felismerési hatékonysága maximális legyen; 

- a vírusvédelmi szoftvernek minden támadási ponton aktívan üzemelnie kell. 

A szervezet egészére kiterjedően a vírusfertőzések megelőzése, kiszűrése és megszüntetése céljából 

vírusvédelemi szoftvert alkalmazzunk. A szoftver teljes számítástechnikai gépparkot lefedő 

telepítéséért, naprakész és folyamatos üzemeltetéséért, frissítéséért, a vírustámadások elleni védekezés 

megszervezéséért a rendszergazda felelős. Az újonnan vásárolt számítógépekre azok rendszerbe állítása 

során telepíteni kell a víruskereső programot. 

A számítógépes munkaállomásokon a víruskereső programot úgy kell beállítani, hogy a rendszerbe 

kívülről bekerülő adatokat (CD vagy DVD lemez, USB portról csatlakoztatható eszközök, Internet stb.) 

felhasználás előtt vírusellenőrzésnek kell alávetni. A víruskereső program munkaállomásokon történő 

lefuttatása a felhasználó feladata és felelőssége. 

A víruskereső szoftvernek minden lehetséges bejutási pontot (CD vagy DVD lemez, USB portról 

csatlakoztatható eszközök, hálózat, e-mail, stb.) ellenőriznie kell, így az elsődleges támadási felületnek 

minősülő munkaállomásokat, és a másodlagos támadási felületnek minősülő tűzfalakat, alkalmazás és 

levelező szervereket. 

A vírusadatbázisok frissítése a rendszer hatékony működésének szempontjából fontos, mivel az új 

vírusok megjelenése és elterjedése között rövid idő (esetenként néhány óra) telik el. 

Fontos minden informatikai munkavégzést körültekintően végezni, hogy elkerülhető legyen az esetleges 

egyéb támadás, például: adathalászat, spam aktiválás. 

 

 

 

14. A vállalkozás adatainak mentésének és ezen adatok 

visszanyerésének eljárásrendje 

 
Munkavégzés során folyamatosan, de legalább óránként szükséges a dokumentumok mentése, így az épp 

szerkesztett dokumentumban nem történik jelentős mértékű adatvesztés. Mentéskor a dokumentumot az 

alkalmazott saját mappájában, azon belül, pedig dátumozott mappába helyezi, a könnyebb 

visszakereshetőség érdekében. Ezen mentési hely egy szerverre mutat, így a számítógép meghibásodása 

esetén is elérhetőek maradnak a mentett dokumentumok, valamint a javítás után visszaérkező 

számítógépen nem szükséges az adatok visszaállítása, mert ez a szerver elérési útjának beállításával 



könnyen megoldható. További biztosítás végett, arra az esetre, ha a szerver meghibásodna, havonta külső 

adathordozóra biztonsági mentés történik az IR Kft. irodájában lévő számítógépekről, így ebben az 

esetben sem vesznek el a dokumentumok. Azonban ebben az esetben szükség van az adatok 

visszatöltésére, melyet a szerver üzemeltető, vagy rendszergazda végezhet. 

A szervereken tárolt adatok biztonsági mentésére és azok visszanyerésére az alvállalkozó szabályzata 

érvényes, mely a magyar és nemzetközi jogszabályok, ajánlások útmutatásai mentén készültek el. 

 

15. Alvállalkozók által végzett feladatok 

 
DOCUFOX Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft. (Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., adószám: 13764557-2-

04) által végzett feladatok: 

 DWAM rendszerhez kapcsolódó terméktámogatás 

a. Programfejlesztés 

i. Program készítés 

ii. Program karbantartás 

iii. Frissítések közzététele 

iv. weboldalfejlesztés 

b. Weboldal készítés 

i. Weboldal optimalizálás 

ii. Weboldal karbantartás 

iii. Weboldal üzemeltetés 

iv. Szerver szolgáltatás 

v. web-audit készítés 

 

Alföld.NET Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók B. út 46-50., adószám: 25870484-2-04 

a. Az IR Kft. tulajdonát képező szerverek elhelyezése a 

vállalkozás szervertermében. 

b. IP kapcsolat biztosítása a szerverek részére, szerverenként 1 db fix, 

publikus IP címmel 

c. Szerverek rendszer felügyelete, rendszergazdai tevékenység ellátása, 

szerver bejegyzések (felhasználói postafiókok) adminisztrálása 

 

Kiss György egyéni vállalkozó 

a. Helpdesk szolgáltatás a műszaki ügyelet időtartama alatt 

b. A szerverek biztonsági mentésének, karbantartásának elvégzése 

c. Az IR Kft. irodájában lévő gépek rendszergazdai felügyeletének ellátása 

d. Az IR Kft. irodájában lévő számítógépek programjainak frissítése a 

legújabb verzióra, előre egyeztetett időpontban 


