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Intézkedés

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

7/1981. (BK 9.) számú 
i n t é z k e d é s e

az egységes belügyi energiagazdálkodás 
szabályozásáról

A takarékos energiagazdálkodás általánossá 
válása népgazdasági érdek, amelynek megvaló
sításához a Belügyminisztérium  részéről az 
eddigieknél fokozottabban kell hozzájárulni.

A 22/1979. számú belügym iniszteri parancs 
és a végrehajtásáról szóló 16/1979. számú bel
ügym iniszter-helyettesi intézkedés a takarékos 
energiafelhasználás fontosságát kiemelte az ál
talános takarékossági követelmények közül és 
m eghatározta a további feladatokat.

Az eltelt időszak alatt a szervek energiagaz
dálkodásában tapasztalható fejlődés, de annak 
eredm énye m egtakarításokban még nem jelent
kezik. Az évi felhasználások növekedési ütem é
nek korábbiakban is magas aránya az 1980. év
ben tovább emelkedett.

A tervszerűbb, takarékosabb, az országos cél
kitűzéseknek is megfelelő energiafelhasználás 
megvalósítása érdekében, a Belügyminisztéri
um egységes energiagazdálkodásának szabályo
zására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A Belügym inisztérium  és szervei energia- 
gazdálkodását úgy kell korszerűsíteni, hogy az 
a célszerű és folyamatos takarékosságon ala
puljon, a takarékosság kiterjedjen a felhaszná
lás egészére, annak eredm énye m érhető és el
lenőrizhető legyen.

2. Az 1. pont szerinti célkitűzések megvalósí
tása érdekében a költségvetés készítésére, illet
ve energiafelhasználási beszámoló  felterjeszté
sére kötelezett szervek vezetői (parancsnokai):

a) gondoskodjanak arról, hogy az energiata
karékosság a gazdálkodási tevékenység szerves 
részét képezze és azon belül kapjon kiem elt 
szerepet;

b) törekedjenek arra, hogy az energiafelhasz
nálás növekedési ütem e — 1980. évhez viszo
nyítva — az évenkénti 2% -ot ne érje el, ezen 
belül az üzemanyag-felhasználás az 1980. évi 
szinten m aradjon;

c) biztosítsák, hogy a végrehajtó anyagi-techni
kai szakszolgálat szervezetében képzett — a BM 
Személyügyi Főcsoportfőnökséggel egyetértés
ben m eghatározásra kerülő képesítéssel rendel
kező — energetikusok legyenek foglalkoztatva 
és beiskolázás, továbbképzés ú tján  terem tsék 
meg a feltételeket szakmai ism ereteik rendsze
res fejlesztésére.

3. Az egységes belügyi energiagazdálkodás 
tervszerűségének és hatékonyságának fokozá
sához meg kell terem teni a feltételeket. Ennek 
érdekében a BM Anyagi és Technikai csoport
főnök:

a) m érje fel a Belügyminisztérium  energeti
kusi szervezetének tevékenységét és a BM „M” 
és Szervezési csoportfőnökkel egyetértésben
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1982. június 1-ig tegyen javaslatot a hatéko
nyabb működés szervezeti feltételeinek jav ítá
sára;

b) dolgozza ki:
— az éves energiaszükségleti- és energiata

karékossági tervezés rendszerét,
— az energiafelhasználás egységes adatgyűj

tési, értékelési és jelentési rendjét,
— a belügyi sajátosságoknak megfelelő ener

giafelhasználási m utató- és mérőszám rendsze
reket.

4. A vezetők (parancsnokok) hatáskörükben 
szervezzék meg a takarékos energiafelhaszná
lás rendszeres ellenőrzését, a következők sze
rin t:

a) a BM Pénzügyi-Anyagi-M űszaki Főcsoport- 
főnökség Ellenőrzési és Koordinációs Osztály 
vezetője, a felső- és középfokú irányító, vala
m int a végrehajtó anyagi-technikai szervek ve
zetői az éves ütemezés szerinti ellenőrzési prog
ram  keretében, annak kiem elt részeként;

b) a szolgálati elöljárók m indennapos közvet
len irányító, ellenőrző tevékenységük során, - 
összekapcsolva az állomány tudati nevelésével.

5. Felhatalm azást kap a BM Anyagi és Tech
nikai csoportfőnök végrehajtási intézkedés ki
adására, valam int a kapcsolódó további felada
tok szabályozására.

6. Ez az intézkedés kiadása napján lép ha
tályba. Kérem a párt- és a társadalm i szerveket, 
hogy a nevelés és a mozgósítás eszközeivel se
gítsék a Belügyminisztérium  energiagazdálko
dási célkitűzéseinek megvalósítását.

Dr. Pál Antal s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

A Belügyminisztérium 
Anyagi és Technikai csoportfőnökének 

10/1981. (BK 9.) számú 
i n t é z k e d é s e

a 7/1981. számú belügyminiszter-helyettesi 
intézkedés végrehajtásáról

Az egységes belügyi energiagazdálkodás sza
bályozásáról szóló 7 1981. számú belügyminisz
ter-helyettesi intézkedés 5. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadom az alábbi végre
hajtási

i n t é z k e d é s t  :

1. A hivatkozott belügym iniszter-helyettesi 
intézkedés 2/b. pontjában kitűzött energiataka

rékossági célok elérése érdekében arra  kell tö
rekedni, hogy

a) az új energia-fogyasztók többletszükségle
te — különös súllyal a szénhidrogén igényekre
— tervszerű m egtakarításból vagy tüzelőanyag 
csere útján; elsősorban a távhő, ezt követően a 
hazai szén nagyobb arányú felhasználásával, az 
évi 2%-os növekedési lehetőségen belül fedez
hető legyen;

b) a meglevő energiafogyasztók felhasználása
— a racionalizálás eredm ényeként — az 1980. 
évi szintet ne haladja meg.

2. A tervszerű energiagazdálkodás megvaló
sítása érdekében költségvetés készítésére, il
letve energiafelhasználási beszámoló felterjesz
tésére kötelezett szerveknek (a továbbiakban: 
szervek):

a) éves energiaszükségleti és energiatakaré
kossági tervet (a továbbiakban: terv) kell ké
szíteni (1. számú melléklet).* A szükségleteket, 
illetve a takarékossági célkitűzéseket kölcsön
hatásukban tartalm azó komplex terv  (I. II. fe
jezet);

— egyrészt az éves költségvetés fenntartási 
kiadások című rovatának tételein szereplő ener
giaszükségletek részletes indoklására,

— m ásrészt a reális energiatakarékossági le
hetőségek számbavételének, a tervszerű megva
lósításnak megalapozására

szolgál;

b) az energiafelhasználási adatokat rendsze
resen gyűjteni és nyilvántartani, továbbá m é
rő- és mutatószámok alapján időszakonként ér
tékelni kell. A szükséges intézkedések m egtéte
léhez az eredm ényekről a szerv vezetőjét (pa
rancsnokát) rendszeres időközönként tájékoz
tatn i kell és meg kell tenni a további felada
tokra vonatkozó javaslatokat;

c) éves beszámolót kell készíteni a felhasz
nált energiáról és az elért takarékossági ered
ményekről. (3. számú melléklet, am elynek ki
töltésére vonatkozó előírásokat a 3/a. számú 
melléklet tartalmazza.);

d) a tervet az éves költségvetési javaslattal 
együtt a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök
ségre kell felterjeszteni, 2 példányban. Kitöl
tése értelem szerűen, illetve a m intam ellékleten 
előírtak szerint történik. A tervhez csatolni kell 
a szervre vonatkozó mérőszámokat (2. számú 
melléklet). Az éves energiafelhasználási beszá
moló egy példányát a BM Anyagi és Technikai 
Csoportfőnökségre kell felterjeszteni, külön 
m egadott határidőre.

3. A szükségletek felmérésének, illetve kiszá
m ításának főbb szempontjai a következők:

* M e llé k le te k e t az  é rd e k e l te k  k ö z v e t le n ü l k a p já k  m eg .
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a) a VI. ötéves fejlesztési terv időszaka alatt, 
az energiaszükséglet évenkénti felmérésénél az 
1980. évet bázisévnek kell tekinteni, felhaszná
lási adatait 100%-nak kell venni. A meglevő 
objektumok energiaszükségletét az 1980. évi 
tényleges fogyasztás mennyiségében kell meg
állapítani;

b) az 1981. január 1. után üzembehelyezett 
új. vagy korszerűsített létesítm ények és a 10 
kW, továbbá az azt meghaladó teljesítm ényű 
berendezések szükségletét a műszaki kivitele
zési, a telepítési és egyéb tervdokum entációban 
megadott értékben kell az első év szükségleti 
tervébe beállítani;

c) a felmérésnél figyelembe kell venni a ta
karékossági intézkedések várható eredm ényeit, 
illetve azokat a műszaki-, h ír- és egyéb fejlesz
téseket, beruházásokat, felújításokat, amelyek 
az energiaszükséglet változását okozhatják. A 
várható m egtakarítást, valam int az egyes fo
gyasztók megszűnésével járó energiaigény csök
kenést a szerv szükségletéből le kell vonni. A 
szükséglet a veszteségeket vagy büntetéseket, 
illetve ezeket fedező költségtételeket nem ta r
talm azhatja;

d) a beruházási, felújítási tervek előkészítési 
szakaszában, az energiahordozó kiválasztása
kor, vagy az energiaellátás rendszerének alap
vető m egváltoztatásakor

— központi lebonyolítás esetében a BM fő
energetikusának,

— számadótesti lebonyolítás esetében a szerv 
energetikusának,

szakvélem ényét írásban ki kell kérni és azt 
a tervdokum entációban kell elhelyezni;

e) a szükséglet indoklásához a mérőszámokra 
vetített felhasználásokat és igényeket term é
szetes m értékegységben és forint-értékben ki 
kell m unkálni. A szükségletek változásait az 
1980. évi (bázisévi) és az előző évi adatokhoz vi
szonyítani és az eltéréseket a mérőszámok alap
ján indokolni kell;

f) a gépjárm ű-forgalm azásra és egyéb cél
ra az üzem- és hajtóanyag szükségletet az ille
tékes szakszolgálati ág bocsássa rendelkezés
re a tervbe való beépítés végett.

4. A terv II. fejezetében kell rögzíteni a szerv 
takarékossági célkitűzéseit, a megvalósítás esz
közeit és feltételeit az alábbiak figyelem bevéte
lével :

a) a terv tartalm át alapvetően a 22/1979. szá
mú BM parancs alapján kiadott 16/1979. számú 
belügym iniszter-helyettesi intézkedésben fog
laltak értelem szerű alkalmazása képezi, kibő
vítve a szerv feladatainak sajátosságából eredő 
takarékossági lehetőségekkel;

b) a terv II. fejezete két részből áll:

— 1. részben: a következő költségvetési évre 
tervezett takarékossági célkitűzések főbb el
veit, szem pontjait, a megvalósítás főbb mozza
natait, eszközeit kell szerepeltetni, amelyek a 
gazdálkodásban az előrelátást, a tervszerűséget 
segítik m egvalósítani (12.  számú melléklet);

— 2. részben: az 1. részben foglaltak megva
lósításának az adott gazdálkodási évre szóló 
részletes energiatakarékossági program ját kell 
összeállítani; az előző évi takarékossági ered
m ényeknek, az újítási, korszerűsítési javasla
toknak és az állomány ilyen célú kezdem énye
zésének figyelem bevételével (1/3. számú m el
léklet);

c) az energiatakarékossági terv  2. részét nem 
kell felterjeszteni. A takarékossági eredm énye
ket az éves energiafelhasználási beszámolóban 
kell részletezni;

d) az energia-m egtakarításnak okm ányszerű
en bizonyíthatónak és m érhetőnek kell lenni;

e) nem tekinthető m egtakarításnak, ha:
— az objektum  felújítás m iatt nem üzemel;
— a berendezés üzemképtelenség vagy tü 

zelő- (üzem-) anyaghiány m iatt nem m űködik;

f) az energiatakarékossági célkitűzéseket és 
teljesítésük eredm ényeit a szerv általános (a 
16 1979. számú belügym iniszter-helyettesi in
tézkedés melléklete) takarékossági tervében 
„Energiatakarékosság" címszó ala tt egy sorban 
kell szerepeltetni.

5. A 2/b. pont alatti adatgyűjtési, ny ilvántar
tási, értékelési feladatokat az alábbi szempontok 
betartásával kell végrehajtani;

a) a felhasználási adatokat a gazdálkodási év
ben összesíteni és értékelni kell m inden év:

április 30-át,
szeptember 30-át és
december 31-ét
követően, 30 napon belül;

b) az időszakos összesítésre és a felhasználás 
fajlagos m utatóinak kiszám ítására is az éves 
energiafelhasználási beszámoló nyom tatványát 
kell felhasználni, a vizsgált időszak értelem sze
rű feltüntetésével, a kitöltési útm utatóban (3/ a. 
számú melléklet) foglaltak betartásával.

Az időszakonként elkészített összesítéseket 
felterjeszteni nem kell, de azokat az 5 éves terv 
időszak alatt meg kell őrizni;

c) az energetikus rendszeresen ellenőrizze a 
benyújto tt számlák adatainak helyességét;

d) az energiafelhasználás gazdaságosságának 
folyamatos figyelemmel kísérése érdekében, az 
5/a. pontban m eghatározott időszakonként és 
évenként ki kell m unkálni a szerv energiafel
használási m utatószámait. Ezek alkalmazásával 
értékelni kell a felhasználási adatoknak az előző
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hasonló időszakhoz és a bázisévhez viszonyított 
eltéréseit, változásait.

6. Az energiafelhasználással összefüggő ter
vek, m unkalapok és az éves energiafelhasználási 
beszámoló nyom tatványainak biztosítása köz
pontilag, a nyom tatványellátás rendjének meg
felelően történik.

7. Az energetikusi szakállomány szakmai kép
zettségi színvonalának növelése, illetve a káder- 
utánpótlás biztosítása érdekében;

a) meg kell követelni:
— a felsőfokú energetikusi tanfolyam  elvég

zését; a BM Központi Ellátó Parancsnoksághoz, 
a BM Határőrség Országos Parancsnoksághoz, a 
BM Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz, a BM 
Kormányőrséghez, a BM Üdültetési és Gyermek- 
neveltetési Osztályhoz;

— középfokú energetikusi tanfolyam  elvégzé
sét minden, az előző bekezdésben fel nem sorolt 
szervhez

beosztott energetikusnál;

b) az oktatási költségeket a szerv költségveté
séből kell biztosítani. Az eredm ényes vizsga le
tétele után az illetmény-besorolásoknál töreked
ni kell a magasabb szakképzettség elismerésére;

c) megfelelő szakirodalom (hivatalos lapok, 
rendeletek, stb.) beszerzésével elő kell segíteni 
a szakmai ism eretek további bővítését.

8. Az érin tett szervek anyagi (technikai) veze
tői (parancsnokai) szervezzék meg a tervszerű 
energiagazdálkodást. A szerzett tapasztalatok 
alapján az energiafelhasználási fegyelem betar
tására tegyék meg a szükséges intézkedéseket, 
vagy azokat kezdeményezzék a szerv vezetőjé
nél (parancsnokánál).

9. A további feladatok végrehajtására — a 
szolgálati feladatok jellegéből és szervezeti elté
résekből adódó sajátosságokra figyelemmel — az 
egységes alapelvek betartásával:

a) a Belügyminisztérium  központi szervei vo
natkozásában a BM Központi Ellátó Parancsnok
ság vezetője;

b) a Határőrség egységeire nézve a BM Ha
tárőrség Országos Parancsnokság pénzügyi-
anyagi főnöke

hatáskörében intézkedjen.

10. Ez az intézkedés kiadása napján lép ha
tályba. Egyidejűleg a 7 1978. számú BM I /II. 
csoportfőnöki intézkedés hatályát veszti.

11. Az intézkedésben foglaltakat a pénzügyi-, 
anyagi és technikai szolgálat teljes személyi ál
lományával ism ertetni kell.

Szentpéteri Gyula s. k.,
r. ezredes

Irányelv

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
i r á n y e l v e i

a számítástechnikai rendszerek 
titok-, vagyon- és tűzvédelméről szóló 

1/1981. (I. 27.) BM számú rendelet 
végrehajtásához

Az 1/1981. (I. 27.) BM számú rendelet (a to
vábbiakban: Rendelet) 26. §-a alapján, az 5. § 
és a 6. § egységes végrehajtása érdekében — a 
Belügyminisztériumm al egyetértésben — az 
alábbi szakmai irányelveket állapítom  meg:

Általános rendelkezések (alapelvek)

1. A szám ítástechnikai rendszerek titok-, va
gyon- és tűzvédelem  feladatait,

a Rendelet előírásainak,
a jelen Irányelvek elvárásainak,
az érin tett jogszabályoknak,
a felügyeletet ellátó m iniszterek által kiadott 

végrehajtási utasításoknak,
valam int a helyi adottságokat részletesen fel

dolgozó szám ítástechnikai védelmi szabályzatnak
egységes értelmezésével, összehangolt rend

szerként kell megvalósítani.
A végrehajtást fentieken túlm enően a Köz

ponti Statisztikai Hivatal gondozásában m egje
lenő m ódszertani kézikönyv* és a KSH-SZÁ
MOK szervezésében lebonyolítandó speciális 
tanfolyamsorozat** segíti.

2. Am ennyiben a Rendelet személyi, vagy 
tárgyi hatálya által érin tett területeken jogi sze
mélyiséggel nem rendelkező, de gazdasági- gaz
dálkodási (kisegítő) tevékenységet ellátó társulás 
vagy magánszemély végez m unkát, vagy fel
használóként jelentkezik, ezekre nézve — az ál
talános törvényi garanciákon túlm enően — biz
tonsági feltételek m eglétét kiem elten kell vizs
gálni, és a szükséges előírásokat kétoldalú meg
állapodásban tételesen rögzíteni.

Titkot képező adatokkal történő m unkavég
zésbe, illetve szolgáltatásokba fenti személyek 
csak a m inősítésre jogosult kifejezett ezirányú 
írásbeli felhatalm azása alapján vonhatók be.

3. A rendelet hatályával kapcsolatos vitás ese
tekben a felügyeletet ellátó m iniszter állásfog
lalása irányadó.

* M e g v á s á ro lh a tó  a  S ta t is z t ik a i  K ia d ó  V á lla la t  k ö n y v e s b o l t
j á b a n  (B p. II ., K e le ti K á ro ly  u . 10.)

** J e le n tk e z n i  le h e t  a K S H  N e m z e tk ö z i S z á m ítá s te c h n ik a i 
O k ta tó  é s  T á jé k o z ta tó  K ö z p o n t O k ta tá s s z e rv e z é s i  O sz tá ly á n  
(1502 B u d a p e s t  112. P f . 146). A  ta n fo ly a m  d í ja  s z e m é ly e n k é n t 
1300 fo r in t .
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A védelem tárgya és eszközei. A védelmi 
eszközök alkalmazása

4. Veszélyforrásnak minősül bárm ely objektív 
esemény, tevés vagy mulasztás, amely a véde
lem tárgyát fenyegeti. A veszélyforrások körét 
a mindenkori m űszaki-technikai fejlődés tükré
ben, az adott személyi és tárgyi környezetben 
kell vizsgálni, és folyamatosan figyelemmel kí
sérni.

A nem kötelezően kijelölt védelmi eszközö
ket a reálisan megállapítható, vagy a körülte
kintő szakmai becslés alapján várható veszély- 
forrásokhoz kell hozzárendelni, a kockázat elem
zési módszerek felhasználásával, és oly módon, 
hogy azok a normál m unkam enetet és a rendel
tetésszerű használatot csak a szükséges m inim u
mig korlátozzák.

5. Alapvető biztonsági intézkedésnek tekin
tendők mindazon műszaki, technológiai, prog
ramozási, szervezési és jogi eszközök, amelyek 
a rendeltetésszerű működés körében használato
sak, és amelyek a Rendelet 22. §-ában m eghatá
rozott alapbiztonságot szolgálják, és nem minő
sülnek az alábbiak szerint kiegészítő biztonsági 
intézkedésnek.

Kiegészítő biztonsági intézkedésnek a Rende
letben a titkot képező adatok védelmével kap
csolatosan előírt szám ítástechnikai vonatkozású, 
valam int a 3/1971. (IX. 23.) BM számú rendelet
ben meghatározott, általános érvényű védelmi 
ügykezelési eljárások és eszközök, illetve a je 
len Irányelvek 1. pontjában megjelölt források 
bárm elyikében tételesen ,,kiegészítő biztonsági 
intézkedésnek” m inősített védelmi eszközök mi
nősülnek.

6. A folyamatosan, tervezhető rendszeresség
gel, vagy előreláthatóan ismétlődően m inősített 
(titkot képező) adatot feldolgozó, vagy felhasz
náló szervnél a kiegészítő biztonsági intézkedé
seket (eszközöket) az alapvető biztonsági intéz
kedések rendszerébe építve és a szám ítástechni
kai védelmi szabályzatba rögzítve kell tervezni, 
illetve alkalmazni. Ugyanezen előírás vonatko
zik a felügyeletet ellátó m iniszter által a Rende
let 17. § (3) bek. és a 19. § (2) bek. szerint kije
lölt számítóközpontokra. M inősített adat eseti 
feldolgozása vagy felhasználása felmerülésekor, 
az ilyen jellegű tevékenységek folytatására elő
zetesen fel nem készült szervnél az adott m un
kafolyam atra a kiegészítő biztonsági intézkedé
seket rendkívüli utasításban kell elrendelni, és 
azt — a szám ítástechnikai védelmi szabályzat 
külön kezelt és m inősített részeként — meg
őrizni.

7. A számítástechnika-alkalmazás folyam atá
ban több szerv együttes részvételével folyó tevé
kenységi keretnek tekintendők a főtevékenység
ként, vagy esetenként szám ítástechnikai szolgál
tatást nyújtó szervek üzleti-, üzemi-, együttm ű

ködési kapcsolatai, a szám ítástechnikai szolgál
tatások igénybevétele, azok eredm ényének fel- 
használása, az adat- vagy információszolgálta
tást eredményező viszonylatok.

A Rendelet 4. §-ának alkalmazásában e szer
veknek kell együttesen kialakítaniuk a megfele
lő kiegészítő biztonsági intézkedéseket, a szer
ződésben, illetve bárm ely más együttesen létre
hozott és jóváhagyott dokum entum ban, amely a 
közös működés feltételeit rögzíti.

A szerződést, illetve a fenti dokum entum ot az 
abban foglalt tartalom nak megfelelően ugyan
csak minősíteni kell.

Kiegészítő biztonsági intézkedésnek nem mi
nősülő védelmi eszközök alkalm azására nézve az 
érdekelt felek megállapodása irányadó.

8. A kiegészítő biztonsági intézkedések, illet
ve az egyéb külön ráfordításokat igénylő védel
mi eszközök alkalmazásának költségei arra  há
rítható, akinek érdekkörében az erre vonatkozó 
igény megjelenik.

Együttes érdekeltség esetén az együttm űködő 
szervek, a rájuk  eső rész költségeit viselik, ha 
az arány nem állapítható meg, a Felek meg
egyezése, ennek hiányában az egyenlő megosz
tás elve irányadó.

A végrehajtási utasítás

9. A Rendelet 5. §-ában m eghatározottaknak 
megfelelően, a felügyeletet ellátó m iniszterek a 
Rendelet hatályba lépését követően folyam ato
san, de legkésőbb 1981. december 31-ig adják ki 
utasításaikat a felügyeletük alá tartozó szervek
nél érvényes végrehajtási előírásokra.

10. A Rendelet vonatkozó részeiben rögzített 
tartalm i követelmények m ellett különösen az 
alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

— Más, jogszabályokban rögzített előírásokat 
csak ott és annyiban kell megismételni, illetve 
értelmezni, am ennyiben a szakterület sajátossá
gai, vagy a szám ítástechnikai környezetre való 
alkalmazás azt megkövetelik.

Az alapbiztonság körében elsősorban a techni
kai, technológiai bizonylati fegyelem betartá
sára, a dokumentációk meglétére, az egységesí
tési, szabványosítási előírásokra, és egyéb, a fe
gyelm ezett és hatékony működést biztosító fel
tételekre vonatkozó elveket és szakmai elvárá
sokat célszerű rögzíteni.

— Átfogó feltételrendszer meghatározásával, 
szükség esetén részleges, vagy tételes kijelölés
sel kell elősegíteni a Rendelet személyi és tárgyi 
hatályának az érin tett szervek által történő egy
séges értelmezését.

— A kiegészítő biztonsági intézkedésekre, a 
különleges tűz- vagy vagyonvédelmi feladatok
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ra, a különleges biztonsági-, jelző- és riasztóbe
rendezések alkalmazására vonatkozó rendelke
zéseket — a fokozatoknak megfelelően (Irány
elvek 24—26. pont) — csak a titkot képező ada
tokkal folyamatosan, illetve előreláthatóan is
métlődő rendszerességgel m unkát végző szervek
re nézve kell kötelezővé tenni. A Rendelet 17. 
§ (3) bek. és a 19. § (2) bek. szerinti kijelölése
ket egyedileg, az érdekelteknek közvetlenül szó
ló leirati form ában kell kiadni.

Ha az ezen előírások hatálya alá nem tartozó 
szerveknél eseti igény merül fel ilyen folyam a
tok ellátására, azt állam titok esetén a felhasz
náló szerv vezetője, szolgálati titok esetében pe
dig annak illetékes minősítője egyedi, írásbeli 
engedélye alapján lehet m eghatározott időre 
folytatni. Az engedély megadásakor a titkot ké
pező adatok kezelésére, feldolgozására, felhasz
nálására érvényes követelmények átm eneti 
biztosításának, esetleg felváltó (kisegítő) intéz
kedések m egtételének lehetőségét részletesen 
kell vizsgálni, és a feldolgozás feltételeit meg 
kell határozni.

A kijelölésekben a fokozott védelm i-bizton
sági elvárások körét, illetve a vonatkozó kiegé
szítő biztonsági intézkedések típusait meg kell 
határozni, tekintettel arra, hogy a Rendelet 17. 
§ (3) bek. és a 19. § (2) bek. szerinti kijelölést 
eredményező feltételek eltérő kategóriájúak.

A nagyértékű, nagyteljesítm ényű számítóköz
pontok esetén elsődlegesek a műszaki, technikai, 
technológiai, vagyon- és tűzvédelmi előírások. 
Az em ellett vagy ettől függetlenül titkot képező 
adatokkal m inősített módon dolgozó számítóköz
pontok esetében ezek az előírások kibővülnek 
az illetéktelen hozzáférést gátló, elsősorban a 
Rendelet 11., 14., 16., 17. §-aiban foglalt kiegé
szítő biztonsági intézkedésekkel.

11. A végrehajtási utasításban, vagy a kijelö
lésben kell azokat a felm entéseket — időtartam  
megjelölésével — megadni, am elyekre a fel
ügyeletet ellátó m inisztert a Rendelet 27. § (2) 
bek. jogosítja fel.

Ez esetben a figyelmet a kiváltó (kisegítő) 
megoldások felkutatásának és alkalmazásának 
fontosságára fel kell hívni.

12. A végrehajtási utasításban célszerű meg
határozni azokat a szempontokat, amelyekkel a 
felügyeleti szerv a szám ítástechnikai beruházási 
programok tartalm i előírásait az adatvédelm i in
tézkedések következtében bővíteni kívánja.

13. Amennyiben a 3/1971. (IX. 23.) BM szá
mú rendelet végrehajtásaképpen kiadott, a tit
kot képező adatok védelmére vonatkozó általá
nos érvényű utasítások vagy más tárcaelőírások 
a Rendelet előírásai következtében kiegészítést, 
módosítást, egybefoglalást vagy értelmezési vál
tozásokat igényelnek, ezek átvezetésére vonat
kozóan célszerű egyidejűleg intézkedni, és en-

nek tényét a végrehajtási utasításban rögzíteni, 
az érin tett rendelkezések tételes megjelölésével.

14. A végrehajtási utasításokban, a m inősítés
nek megfelelő formában, utalni kell a tárcaszin
ten állam titoknak vagy szolgálati titoknak mi
nősített iratok (adatok, információk, témák, te
rületek stb.) jegyzékére, figyelembe véve a 14/
1971. (IV. 15.) Korm. számú rendelet előírá
sait is.

15. A szám ítástechnikai védelmi szabályzat
hoz (a továbbiakban: SZVSZ) kapcsolódóan ren 
delkezni kell:

— a kidolgozás határidejéről, a lehetőségek
hez igazodó ütemezésben, legkésőbb azonban 
1982. június 30-ig,

— szükség esetén a felügyelet alá tartozó 
szervekre vonatkozó, az SZVSZ felépítésére, ta r
talm ára irányadó további elvárásokról, sajátos
ságokról.

16. Az adatvédelm i felelősi funkcióra vonat
kozóan a végrehajtási utasításban meg kell ha
tározni :

— azokat a feltételeket, amelyek fennállása 
esetén függetlenített adatvédelm i felelős, eset
leg biztonsági apparátus kinevezése kötelező, 
ajánlott vagy megengedett,

— az adatvédelm i felelős m unkaköri besoro
lásaira, anyagi elismerésének lehetőségeire vo
natkozó elveket,

— a szerveknél működő adatvédelm i felelős 
közvetlen szignalizációs jogkörét,

— a felügyeleti hatóságnál adatvédelm i fele
lősi feladatkörrel megbízott személy vagy egy
ség kijelölését.

A végrehajtási utasítás részeként, vagy azzal 
egyidőben célszerű rögzíteni a felügyeleti ható
sági adatvédelm i-adatbiztonsági feladatokat.

17. A term észetes személyekről elrendelni kí
vánt számítógépes nyilvántartáshoz, feldolgo
záshoz szükséges a Rendelet 21. §-ában előírt en
gedélyezési eljárás kezdeményezésének, jóváha
gyásának és lebonyolításának m ódját a végre
hajtási utasításban kell szabályozni, illetve rög
zíteni a m ár meglevő, a szervek működési köré
be tartozó ilyen jogokat.

18. A Rendelet helyi végrehajtására vonatko
zóan külön adatszolgáltatást, vagy rendszeres 
beszámolási kötelezettséget csak indokolt eset
ben célszerű előírni.

19. Az egységes gyakorlat kialakítása érdeké
ben, a fentiekben megjelölt szempontok figye
lembevételével, célszerű egyidejűleg (melléklet
ként) olyan segédletek közzététele, amelyek a 
konkrét szám ítástechnikai szakmai védelmi esz
közök körére, egyes terminológiák értelm ezésé
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re (távadatfeldolgozás stb.), a rendelkezésre álló 
technológiai lehetőségekre és berendezésekre, 
mérési módszerekre, valam int a meghatározható 
műszaki m utatókra nézve segítséget nyújtanak 
az érin tett szerveknek az SZVSZ összeállítá
sához.

A számítástechnikai védelmi szabályzat
(SZVSZ)

20. Az SZVSZ-t az üzemeltető szerv [Rende
let, 1. § (1) a) pont] vezetője adja ki, az adatvé
delmi felelős (a továbbiakban: AF) előterjeszté
sében, a szakterületek bevonásával.

21. Az SZVSZ funkciója, hogy rögzítse a szá
m ítástechnikai adatvédelem -adatbiztonság felté
teleit, környezetét, végrehajtásának rendjét az 
adott szervnél.

Az SZVSZ akkor tölti be funkcióját, ha m el
lőzi az általánosságokat, a jogszabályok ism ét
lését, és a szerv napi m unkafeladataira, helyi 
adottságaira, konkrét problém áira összpontosít.

22. Az SZVSZ minősítését annak tartalm a sze
rin t kell elbírálni, de célszerű, ha legalább üze
mi titoknak minősül.

Ha az SZVSZ-ben m inősített adatok kezelésé
re vonatkozó utalás vagy előírás van, a minősí
tésnek a fentieknél magasabb fokozatúnak kell 
lennie. Ezeket azonban célszerű m ellékletként 
külön kezelni, és eltérően minősíteni.

Ha az SZVSZ-ben eltérő minősítésű részek 
szerepelnek együttesen, és ezek elválasztása fi
zikailag, logikailag vagy az áttekinthetőség ve
szélyeztetése nélkül nem oldható meg a legma
gasabb szintű minősítést kell irányadónak te
kinteni.

23. Az SZVSZ-nek a m ár működő, meglevő 
más eljárásokra csak utalnia kell, részletesen 
szabályoznia o tt és akkor célszerű, ahol azt a 
számítástechnikai sajátosságok indokolják, ha a 
különböző területekre vonatkozó előírások ös
szehangolását kell m egterem teni, vagy ha az 
SZVSZ-nek más szabályzatok szigorítását kell 
megvalósítania.

Az SZVSZ-hez tartalm ilag kapcsolódó fonto
sabb belső szabályozások köre:

— tűzrendészeti szabályzat,
— OÉSZ helyi előírásai,
— a beruházások rendjét szabályozó előírá

sok,
— a munkavédelmi szabályzat,
— a rendészeti (portai), más vagyonbiztonsá

gi előírások,
— a technikai, technológiai rendek, műszaki 

normatívák,

— dokumentációs és egyéb szabványok, elő
írások, ajánlások, módszerek,

— a szerződéskötések rendje,
— a m unkavállalási rend (számítástechnikai 

szerveknél, ahol a vállalhatóság szempontjából 
a biztonsági feltételek meglétének, vagy hiányá
nak kérdése is döntő),

— más szervek, vagy rendeletek által előírt 
telepítési, létesítési, környezeti követelm ények
re vonatkozó előírások (gépgyártók követelm é
nyei, környezetvédelem  stb.),

— tárolás, raktározás, szállítás rendje,
— TÜK-kezelés szabályai (beleértve a minő

sítések és visszaminősítések rendjét, és az ira t
kivitel rendszerét általában a szervnél),

— kiadványozás, sokszorosítás, publikálás, 
egyéb nyilvánosságra hozatalt eredményező el
járások működési szabályzata,

— iratkezelés, expediálás, postázás, ira ttá ro 
zás, selejtezés, megsemmisítés előírásai,

— a meglevő m unkaköri leírások, illetve az 
egyes egységek funkció-meghatározásai,

— a bel- és külföldi kapcsolatok létesítésének 
rendje, a kapcsolattartás szabályai,

— az ellenőrzés rendje m unkatervei stb.

Az SZVSZ felépítése és fokozatai

24. A Rendelet 22. §-ának alapján alapbizton
sági fokozatban működőknek tekinthetők azok 
a szervek, amelyek titkot képező adatokkal szá
m ítástechnikai m unkafolyam atban nem dolgoz
nak, ilyet nem tárolnak, illetve számítógépes 
feldolgozás eredm ényeképpen létrejö tt minősí
te tt adatot nem használnak, valam int a Rende
let 17. § (3) bek. és a 19. § (2) bek. alapján nem 
kijelölt üzemeltető vagy felhasználó helyek.

E szerveknél az SZVSZ felépítésében — m int 
alapkövetelm ényt — legalább az alábbi ténye
zőket érvényesíteni kell:

— A szerv biztonsági fokozatát indokoló meg
határozás (az alapbiztonságot meghaladó felté
telek kizárása).

— Az SZVSZ minősítése.

— Az Irányelvek 23. pontjában m eghatáro
zott szabályozások közül azok kijelölése — 
az adatvédelem  belső háttérszabályaiként — 
amelyek a biztonságos, zavartalan szám ítástech
nikai m unkafolyam atok megszervezését, az ira
tok hibátlanságának, megőrzésének kialakítását, 
a nagyértékű eszközök és adatok megóvását, az 
együttműködő felek érdekeinek védelmét, az 
irányítás és ügym enet megbízhatóságát és nap
rakészségét biztosítják.

— Mindazon intézkedések elrendelése, ame
lyek a belső szabályozások meglevő hiányossá
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gainak felszámolására, vagy új szabályozások 
készítésére vonatkoznak.

— A szám ítástechnikai m unkafolyam atok 
technikai, technológiai rendje körében az elvárt 
üzemeltetési, programozási, dokumentációs és 
egyéb előírások körének kijelölése.

— A szervvel munkaviszonyban, vagy munka 
végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló te r
mészetes személyekhez fűződő számítógépes fel- 
dolgozási, vagy adathasználati (tárolási) előírá
sok, a Rendelet 21. §-ának alapján.

— Az adatvédelm i felelős tevékenységi köre, 
a működése által érin tett más egységeknél szük
ségessé váló hatásköri, illetékességi módosulá
sok. Az adatvédelm i felelős kötelezettségei és 
jogai.

— Az üzemi titok minősítésére, védelm ére vo
natkozó eljárás rendje.

— Az adatvédelm i funkció teljesítéséhez, irá
nyításához, ellenőrzéséhez szükséges, speciáli
san e terü letre  vonatkozó belső inform ációrend
szer kialakítása.

— A szám ítástechnika-alkalm azás folyam atá
ban felmerülő külső kapcsolatok létesítésére, 
fenntartására, beszámolási-ellenőrzési rendjére 
vonatkozó külön szabályok, am ennyiben a szak
mai jelleg az általános előírásokhoz képest külön 
kiterjesztést tesz szükségessé.

— Az SZVSZ kezelésének, terjesztésének, 
naprakészen tartásának, nyilvántartásának, mó
dosításának, a módosítások átvezetésének rend
je.

— Az SZVSZ belső oktatásának, az ism ere
tek rendszeres bővítésének megszervezése, rend
je.

— Az SZVSZ által érintett, annak tartalm át 
meghatározó jogszabályok tételes felsorolása.

25. A fokozott biztonság kategóriájába sorol
hatók azok a szervek, amelyek titkot képező 
adatokkal — szám ítástechnikai folyam at közbe
iktatásával — m unkát végeznek, de nem ta r
toznak a Rendelet 17. § (3) bek. és a 19. § (2) 
bek. hatálya alá.

E szerveknél az SZVSZ felépítésére vonatko
zó alapkövetelmények az alábbi tényezőkkel bő
vülnek:

— A szám ítástechnikai vonatkozású minősí
tések és visszaminősítések rendje, a minősítés
re kijelölt személyek. A minősítési eljárás kez
deményezésének és dokum entálásának ügyme
nete. A minősítésre vonatkozó felülvizsgálat kö
telező gyakorisága.

— Mindazon esem ényekre és helyzetekre vo
natkozó intézkedések, amelyek a rendeltetéssze
rű, átlagos napi m unkam enet körén kívül es
nek, és amelyek bekövetkezésével a szervnél — 
reális kockázat-elemzés alapján — számolni kell, 
ide értve olyan eseti, egyedi igények felm erülé-

sét, amelyeknek végrehajtása m ár az alapbiz
tonsági fokozatot meghaladó működési feltétele
ket eredményezne.

— A betekintésre (hozzáférésre) jogosultak 
köre, jogosultságuk terjedelm e, az ehhez ren
delt biztosító eszközök meghatározása.

A titkos ügykezelés szabályainak a Rendelet 
szerint szám ítástechnikai vonatkozású kiterjesz
tése a 3/1971. (IX. 23.) BM számú rendelet mel
lékleteként kiadott Szabályzat előírásainak ér
telemszerű alkalmazásával, valam int a Rende
letben foglaltak figyelembevételével. Az általá
nos fogalmak szakmai értelmezésével, speciális 
igények megjelölésével, folyamatos üzem esetén 
készenléti szolgálat megszervezésével.

— Mindazon szakmai (Rendelet 11. §) és biz
tonságtechnikai (rejtjelzési eszközök, módsze
rek) adatvédelm i eszközök tételes kijelölése, 
am elyeket az adott biztonsági fokozathoz igazo
dóan m egállapított veszélyforrásokhoz a szerv 
vezetője szükségesnek és elégségesnek ítél hoz
zárendelni.

— A jelzőkészülékek, a távadatfeldolgozás 
biztonságát szolgáló technikai-m űszaki eszközök 
és intézkedések, valam int más, az adatvédelmi 
eszközök körében használatos berendezések és 
eszközök tételes kijelölése, hozzárendelve az 
azok rendszerbe állítására, folyamatos üzemé
nek megszervezésére, hibátlanságuknak biztosí
tására, illetve ellenőrzésére vonatkozó előíráso
kat.

— A szervnél az SZVSZ kiadásakor m ár meg
levő, m inősített adatok (témák, területek stb.) 
jegyzékére történő utalás.

A fokozott biztonság kategóriáján belül elté
rést jelentenek azok a szervek, amelyek titkot 
képező adatokkal m unkát nem végeznek, elvileg 
alapbiztonsági szinten működnek, gyakorlatilag 
azonban a védelem m inősítettebb szintjét köve
telik meg azok a biztonsági igények, am elyek
nek teljesítését

— a felügyeleti hatóság elrendelte,

— a szerv vezetője elrendelte, tekintettel a 
számítóközpont vagy felhasználóhely helyi 
adottságaira, érdekeire,

— a szerv szerződés vagy más megállapodás 
form ájában elvállalta, együttm űködő fél részére.

E szerveknél az SZVSZ felépítésére vonatko
zóan a 24. pontban foglaltak irányadók, a köve
telm ények kizárólag a ténylegesen elrendelt 
vagy igényelt tényezőkkel bővülnek ki.

26. Kiemelt biztonsági fokozatúnak minősül
nek mindazon szervek, am elyeket a felügyeletet 
ellátó m iniszter a Rendelet 17. § (3) bek. és 19. 
§ (2) bek. alkalmazásával ilyennek kijelöl.

A kiem elt biztonsági fokozatnál alapkövetel
mény, hogy a biztonsági intézkedések szervesen
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beépüljenek, és rendszerként funkcionáljanak 
a teljes működés körében, valam int hogy ezek 
érvényesülését a legszigorúbb ellenőrzésekkel 
folyamatosan vizsgálják.

Az SZVSZ-nek a szerveknél a 24. és 25. pont
ban foglaltak m aradéktalan érvényesítése mel
lett ki kell bővülnie

— mindazon kiegészítő biztonsági intézkedé
sek tételes fölsorolásával, amelyeknek alkalm a
zását az Irányelvek 1. pontjában felsorolt forrá
sok bárm elyiké rögzít, a felügyeleti kijelölés elő
ír. illetve a szerv vezetője elrendel,

— a rendkívüli események bekövetkezésére 
előírt intézkedési tervek szám ítástechnikai vo
natkozású kiterjesztésével.

— a biztonságtechnikai eszközök alkalmazá
sához szükséges bejelentési, egyeztetési és enge
délyeztetési eljárások meghatározásával.

Az adatvédelmi felelős (AF)
27. A biztonsági feltételek elrendeléséért és 

m egvalósításáért a szerv vezetője felelős. Az 
AF alapvető funkciója, hogy a Rendeletben, 
az Irányelvekben, a végrehajtási utasításokban 
és az SZVSZ-ben rögzített feladatait teljesítve 
a szerv adatvédelm i-adatbiztonsági szemponto
kat kielégítő m űködését a ráruházott hatáskör 
keretében biztosítja.

Az AF feladatai nem érintik a szerv m unka
társainak személyes felelősségét a végrehajtás 
tekintetében.

28. Az AF m unkakörének meghatározásához 
a helyi sajátosságok érvényesítése m ellett az 
alábbi fontosabb elveket, illetve szempontokat 
célszerű követni, a védelmi fokozatnak megfele
lő feladatkijelölésekkel:

Az AF kötelezettségeire vonatkozó ajánlások:
— Az SZVSZ kidolgozása, naprakészen ta r

tása.
— A minősítők körére, a betekintési (hozzá

férési) jogosultságra vonatkozó javaslattétel, 
döntéselőkészítés, a jegyzékek naprakészen ta r
tásának ellenőrzése.

— Új védelmi eszközök szükségessége, vagy 
egyedi esetekre alkalmazandó védelmi eszközök 
igénye esetén az elrendelés kezdeményezése.

— A veszélyforrások körében bekövetkező 
változások folyamatos vizsgálata, követése.

— A védelmi eszközök alkalm azására vonat
kozó komplex döntéselőkészítés érdekében a 
kockázati tényezők és a ráfordítások folyamatos 
elemzése a megfelelő szakterületek bevonásával, 
a biztonsági színvonal elérését kielégítő intézke
dések kialakítása.

— Az adatvédelem -adatbiztonság tém aköré
ben külső szervekkel kapcsolatok tartása. Enge
délyezési, jóváhagyási eljárások kezdem ényezé
se, a szükséges előterjesztések összeállítása.

— Jelzőkészülékek, műszeres bemérések stb. 
meglétének és szabályszerű üzemeltetésének, fo
lyamatos szerviz-ellátottságának ellenőrzése.

— A TÜK-előírások felügyelete, decentrali
zált (szakmai) TÜK esetén annak irányítása, 
vagy biztonsági szakfelügyelete.

— Külföldi iratkivitel engedélyezésre előké
szítése; szám ítástechnikai adathordozók esetén 
az irat technikai ellenőrzése, illetve ellenőrzésé
nek megszervezése.

— Egyes selejtezési—megsemmisítési e ljárá
sok ellenőrzése.

— Az adatvédelm i tevékenység megszervezé
sét és ellenőrizhetőségét támogató ny ilván tartá
si rendszer kialakítása.

— Főtevékenységként szám ítástechnikai szol
gáltatást nyújtó szerveknél a felhasználók szak
mai segítése adatbiztonsági kérdésekben.

— A szerv szervezeti és működési szabályza
ta érin tett részeinek biztonsági szempontból tör
ténő véleményezése.

— M unkavállalások, külső kapacitás igény- 
bevétele és más szerződéskötések során a bizton
sági követelmények érvényesítése, illetve a vég
rehajtás feltételrendszerének véleményezése.

— A szerv egységeiben folyó adatvédelm i te
vékenységek koordinálása.

— Az adatvédelm i—adatbiztonsági feladatok 
folyamatos belső ism ertetése, oktatása.

— A hatáskörébe tartozó területeken folya
matos és tervszerű ellenőrzés.

Az AF jogait úgy kell m eghatározni, hogy 
azok a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
hatáskört és feltételeket megfelelő m értékben és 
módon biztosítsák.

Nyitrai Ferencné dr. s. k.,
elnök
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