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1. Bevezetés 
Jelen szabályzat 2.0. sz. verziója a világszerte etalonként elfogadott ITIL (IT  
Infrastructure L ibrary) informatikai üzemeltetési módszertan legújabb, 2011. évi 
felülvizsgált verziója alapján és ajánlásainak figyelembe vételével készült.  
 
Jelen szabályzat szerkezetében visszatükrözi az ITIL öt kötetes felépítését és a kötetek 
tartalmát. Nem kerültek figyelembe vételre viszont azon ajánlások, melyek az 
Semmelweis Egyetem felépítése, mőködése, informatikai rendszerei alapján és 
informatikai mőködésében nem relevánsak, illetve nem értelmezhetık.  
 
Az ITIL ajánlásainak megvalósításához, a hatékony informatikai üzemeltetés eléréséhez 
az szükséges, hogy az információkat kezelı szervezetek (pl. adatgazdák) és az 
informatikai rendszereket üzemeltetık együttmőködjenek. Bizonyos esetekben a 
felelısség az információkat kezelı és nem az informatikai rendszereket mőködtetı 
szervezetekre hárul. Ezen szervezetek felé, jelen szabályzatban foglaltak 
követelményként (felelısség vállalása, illetve együttmőködési kötelezettség) kerülnek 
megfogalmazásra, de ennek betartására, illetve betartatására az informatikai üzemeltetést 
végzı szervezeteknek hatásköre nincs. 
 

1.1 Informatikai Üzemeltetési Szabályzat célja 
 
Célok: 
Semmelweis Egyetem informatikai rendszereinek - a kitőzött szolgáltatási szintnek 
megfelelı - biztonságos és áttekinthetı mőködtetése.  
 
A szükséges üzemeltetıi, felhasználói-, vezetıi teendık és felelısségi körök 
meghatározásával:  
− biztosítsa az informatikai rendszerek folyamatos és rendeltetésszerő mőködését,  
− Semmelweis Egyetem szakmai feladatainak ellátásához szükséges informatikai 

szolgáltatások rendelkezésre állását,  
− az Informatikai Hálózati Szabályzatban (SE-IHSZ) és az Információbiztonsági 

Politika és Stratégiában (SE-IBPS) rögzített elvek és elıírások teljesülését,  
− biztosítsa továbbá az információk, illetve adatok hitelességét, elérhetıségét, és 

jellegüktıl függı bizalmas kezelését, az Információbiztonsági Politika és Stratégia 
(SE-IBPS) és az MSZ ISO 27001:2006 információbiztonsági szabvány elveinek és 
követelményeinek megfelelıen.  

 
Folyamatosan javítani kell a nyújtott informatikai szolgáltatások minıségét, és ezzel 
együtt hosszú távon csökkenteni a szolgáltatások költségeit.  

 
Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (SE-IÜSZ) feladata, hogy keretszabályzatként 
meghatározza a szükséges intézkedéseket és konkrét tennivalókat az informatikai 
rendszerek üzemeltetésének területén, amelyek a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 
(SzMSz) és az Informatikai Biztonsági Politika és Stratégiában (SE-IBPS) rögzített 
követelmények realizálását és a fenti célok megvalósulását biztosítják. 
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1.2 Informatikai Üzemeltetési Szabályzat hatálya 
 
Idıbeni hatálya 
Informatikai Üzemeltetési Szabályzat a Rektor által meghatározott napon lép hatályba, 
és visszavonásig érvényes. 

 
Területi hatálya 
Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (SE-IÜSZ) területi hatálya alá tartoznak: 
− az informatikai infrastruktúra eszközei, és a hozzátartozó alépítmények, helyiségek,  
− számítógéptermek és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek, 
− karok, intézetek, és az Informatikai Igazgatóság mindazon helyiségei, melyekben 

számítástechnikai berendezések üzemelnek. 
 

Személyi hatálya 
Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (SE-IÜSZ) hatálya alá tartoznak azok a 
személyek, akik a Semmelweis Egyetem bármely szervezeti egységével munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állnak, valamint azok a személyek, akik Semmelweis Egyetem 
tulajdonában lévı informatikai eszközt használnak. 

 
Tárgyi hatálya 
Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (SE-IÜSZ) tárgyi hatálya kiterjed a Semmelweis 
Egyetem birtokában és tulajdonában lévı összes informatikai vagyontárgyra, szerzıdés 
alapján üzembe helyezett nem egyetemi tulajdonban lévı eszközökre (vezérlı 
eszközök, szerverek, munkaállomások, stb.), külsı, non-profit intézmények, 
szervezetek, illetve munkatársak, hallgatók saját tulajdonú eszközeire, illetve 
számítógépeire, ezen belül eszköztípusonként: 
− a számítógép-hálózatok aktív és passzív elemeire, 
− szerverekre és hálózati szolgáltatást nyújtó berendezésekre, 
− valamennyi munkaállomásra, nyomtatóra,  
− perifériákra és tartozékaikra, 
− hordozható számítógépekre, 
− adathordozókra, 
− valamennyi szoftverre. 

 
SE-IÜSZ nem terjed ki egyéb speciális eszközökre, pl. diagnosztikai laborrendszerekre. 

 
1.3 Informatikai Üzemeltetési Szabályzat alkalmazása 

 
Az Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (SE-IÜSZ) rendelkezéseit a Semmelweis 
Egyetemen a következık szerint kell alkalmazni: 
− új eszközök és rendszerek esetén a szabályzat hatálybalépésétıl, 
− már mőködı eszközök és rendszerek esetében 12 hónap átmeneti, türelmi idı 

leteltével. 
 
Semmelweis Egyetem valamennyi, informatikai eszközöket használó dolgozója 
számára kötelezı az SE-IÜSZ általános rendelkezéseinek, valamint a dolgozó által 
ellátott feladatokra vonatkozó részeinek ismerete.  
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Informatikai üzemeltetési és biztonsági követelményeket a rendszerek fejlesztési és 
alkalmazási dokumentációiba be kell építeni. 
 
Évente – szükség esetén gyakrabban – a jogszabályi környezet és a szakmai-technikai 
feltételek változásai miatt felül kell vizsgálni és a megfelelı módosításokat át kell 
vezetni. 
 
Az Informatikai Üzemeltetési Szabályzatot, valamint az Egyetem, karok, intézetek és az 
Informatikai Igazgatóság Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, továbbá az egyéb 
szabályzatok tartalmát kölcsönösen összhangba kell hozni.  
 
Az Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (SE-IÜSZ) módosítását az informatikai 
szervezetek kezdeményezhetik. A módosítási javaslatokat az Informatikai Igazgatóság 
koordinálja és az SMF terjeszti a Rektor elé. 
 
Az Informatikai Üzemeltetési Szabályzatot szakmai jogszabályok, rendelkezések 
változásai esetében módosítani szükséges. 
 
Amennyiben a jelen szabályzat rendelkezéseitıl a folyamatos munka feltételeinek 
biztosítása érdekében átmenetileg el kell térni, azt az Informatikai Igazgatóság és az 
SMF vezetıjével való egyeztetés után a Rektor engedélyezheti. 
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1.4 Kapcsolódó jogszabályok 
 
Jogszabályok, ajánlások: 

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

- Közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló, 
1995. évi LXVI. törvény; 

- 2009. évi CLV. törvény a minısített adat védelmérıl; 
- Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és 

védelmérıl szóló, 1997. évi XLVII. törvény; 
- Egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény; 
- MEH Informatikai Tárcaközi Bizottság (MEH ITB) módszertani ajánlásai; 
- MEH Közigazgatási informatikai bizottság 25. számú Ajánlása: Magyar 

Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június 
- az ITIL (IT Infrastructure Library) 2011 júliusi revíziójának (ITIL V3 rev 2011. 

vagy ITIL V4 néven is ismeretes) módszertan ajánlásai. 
 

 
Egyéb egyetemi szabályzatok: 

- Informatikai Igazgatóság, Karok, intézetek és informatikai rendszerek 
üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumai, 

- Informatikai Biztonsági Politika és Stratégia (SE-IBPS),  
- SE Informatikai Hálózati Szabályzat (SE-IHSZ). 
- Az Egyetem távközlési rendszerével kapcsolatos szabályozást a 90/2004. (XI.25.) ET 

számú Távközlési Szabályzat tartalmazza. 
 
 

Kapcsolódó egyéb (nem informatikai) egyetemi szabályzatok 
- Leltározási és Leltárellenırzési Szabályzat, 
- Munkavédelmi Szabályzat, 
- Tőzvédelmi, Környezetvédelmi és Polgárvédelmi Szabályzat, 
- Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat, 
- Fegyelmi Szabályzat (Kollektív Szerzıdésben), 
- Létesítménygazdálkodási Szabályzat, 
- Ideiglenes Közbeszerzési Szabályzat, 
- Iratkezelési Szabályzat, 
- Semmelweis Egyetem Számítógépes Ügyviteli Szabályzata (ideiglenes; 

iratkezelés, adat- és titokvédelem fejezetek),  
- Szabályzat az Egységes Felsıoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN) 

mőködési rendjérıl. 
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2. Semmelweis Egyetem informatikai mőködése 
 
2.1 Az informatikai mőködés szintjei 

 
Semmelweis Egyetem informatikai rendszereinek mőködése a következı szinteken 
valósul meg. 
 
Egyetemi szint: 
Informatikai Igazgatóság biztosítja az egyetem informatikai alapszolgáltatásait, 
(infrastruktúra mőködtetése, felügyelete, fejlesztése, központi informatikai szolgáltatások 
biztosítása, központi informatikai rendszerek üzemeltetése, pl. internet, intranet, központ 
címtár, levelezés, vírusvédelem, stb.). Informatikai Igazgatóság szakemberi ezeken túl 
szakmai támogatást nyújtanak, és koordinációt biztosítanak az informatikai 
szolgáltatások valamennyi területén az alsóbb szintek, az informatikai szervezetek és 
helyi informatikusok számára.    
 
Kari, területi szint:  
Karok informatikai szempontból különbözıek, két karnál (ETK, TF) - az 
alapszolgáltatások és egységes egyetemi alkalmazói rendszerek használatán túl - a kari 
informatikai rendszerek egyediek és a feladatokat saját informatikai szervezet látja el.  
 
Intézeti szint: 
Intézeti szinteken - egy-két kivételtıl eltekintve - nincs különálló informatikai szervezet, 
csak alkalmazott informatikusok. Az üzemeltetési feladatokat a helyi informatikai 
szakemberek, a kari és az egyetemi szintő üzemeltetési központok támogatásával látják 
el. Az intézeti szerverek alapvetıen a helyi munkaállomásokat menedzselik és az 
esteleges helyi rendszerek mőködtetésén túl, fıként fájl- és nyomtatószerver funkciókat 
látnak el. 
 
Lokális szint: 
Ezt a szintet a hálózatba kapcsolt, illetve attól függetlenül mőködı lokális számítógépek 
és a hozzá kapcsolt berendezések együttesen jelentik. 
 

 
2.2 Semmelweis Egyetem informatikai mőködése 

 
Az informatikai szervezetek, a közös célok - az Egyetem szakmai feladatainak magas 
színvonalú teljesítése, hatékonyabb mőködése érdekében kidolgozott Informatikai 
Stratégia - megvalósításában mőködnek együtt.  
 
Az informatikai rendszerek mőködtetése, továbbfejlesztése valamennyi informatikai 
szervezet közös feladata. Informatikai szervezetek kötelesek a közösen hozott 
döntéseket, szabványokat, és az egyetemi szabályzatokat betartani, és szigorúan 
betartatni, különös tekintettel az Egyetemi Informatikai Hálózati Szabályzatban (SE-
IHSZ) és Biztonságpolitikai Stratégiában foglaltakra (SE-IBPS) (pl. névkonvenciók, IP-
tartományok, illetve vírusvédelem). 
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2.2.1 Informatikai szolgáltatás - stratégia 

Az Egyetem mőködési folyamatait támogató informatikai rendszerek kialakítása, 
mőködtetése és folyamatos fejlesztése érdekében az Informatikai Igazgatóság 
megalkotta a Semmelweis Egyetem Informatikai Stratégiáját. Ennek folyamatos 
megvalósítása és aktualizálása biztosítja az Egyetem mőködésének leginkább 
megfelelı informatikai rendszereket és ezen rendszerek hatékony mőködtetését. 
 

2.2.2 Informatikai szolgáltatás - portfólió menedzsment 

Az Egyetem informatikai szolgáltatásait, az esetleges külsı beszállítók support 
tevékenységeinek kivételével az Egyetem informatikai szervezetei (lásd 2.2.4. fejezet) 
nyújtják.  
 
Ennek alapján ki kell alakítani az informatikai szolgáltatások katalógusát, mely 
tartalmazza a szolgáltatások kulcsparamétereit. 
 
Az informatikai szolgáltatás menedzsment folyamatoknak kell biztosítani, hogy a 
szolgáltatások életciklusának figyelembe vételével: 
- az új és korszerő szolgáltatások kerüljenek be a szolgáltatás katalógusba,  
- a már elavult rendszerek és szolgáltatások megszőntetésre és kivezetésre 

kerüljenek. 
 
A szolgáltatás katalógus változtatásainál figyelembe kell venni a szolgáltatás 
gazdaságossági szempontjait is. 
 

2.2.3 Informatikai szolgáltatás - gazdaságosság 

Az informatikai szolgáltatások kialakításának, mőködésének során figyelembe kell 
venni gazdaságossági és gazdálkodási szempontokat is.  
Folyamatosan figyelni kell az informatikai szolgáltatások és rendszerek költségeit, a 
trendeket figyelembe véve kell dönteni azok módosításáról és továbbfejlesztésérıl.  
A szolgáltatások értékét a felhasználó szervezetekkel közösen kell megállapítani és a 
felhasználó szervezetek által megítélt szempontok alapján – beleértve a gazdasági 
szempontokat is – kell kialakítani a szolgáltatási szinteket. 
Az új és jelentısebb rendszerek tervezésekor és fejlesztésekor gazdasági, megtérülési 
(ROI) elemzésekkel is alá kell alátámasztani azok bevezetését. 
 

2.2.4 Egyetemi informatikai szervezetek 
2.2.4.1 Egyetemi központi informatika – Informatikai Igazgatóság 

Felelıs a teljes egyetemi informatikai infrastruktúra mőködtetéséért, valamennyi 
informatikai és távközlési rendszer mőködési feltételeinek biztosításáért.  
Minden lényeges informatikai területen kialakítja a fejlesztések koncepcióit, terveit, 
szakmai támogatást ad, konzultál, döntéseket készít elı és kapcsolatot tart az 
érintettekkel: vezetıkkel, felhasználókkal, informatikai szervezetekkel és külsı 
partnerekkel.  
 
Üzemelteti, és folyamatosan fejleszti az Egyetem központi információtechnológiai 
(IT) rendszerek erıforrásait.  
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Fogadja, menedzseli a szervezetek problémáit, bejelentéseit, javaslatait és ezekre 
érdemben reagál.  
 
A felhasználók elsı szinten (first level support) közvetlenül a helyi informatikai 
felelısökhöz fordulnak. Helyi felhasználói kéréseket a helyi informatikai felelıs, a 
különbözı rendszerekkel kapcsolatos problémákat a rendszergazdák, az 
alkalmazásokkal kapcsolatos ügyeket az alkalmazásgazdák - megfelelı szőrés után - 
továbbítják az Informatikai Igazgatóságnak, illetve központi egyetemi rendszerek 
esetén az egyetemi szintő üzemeltetésben résztvevı szervezeti egységeinek. 
 
Informatikai Igazgatóság szakmailag összefogja, koordinálja, optimalizálja, bonyolítja 
és felügyeli az informatikai beszerzéseket, beruházásokat és fejlesztéseket.  
 
Informatikai rendszerek szabványainak, szabályzatokban foglalt egységes 
mőködésének betartása érdekében az Informatikai Igazgatóság szakemberei 
közvetlenül utasíthatják a helyi informatikai felelısöket, a fent említett további 
egyetemi üzemeltetési szervezeteket, a rendszer-, illetve alkalmazásgazdákat és 
egyben ellátják szakmai felügyeletüket is. 
 

2.2.4.2 Decentralizált egyetemi informatika szervezetek 

- Kontrolling Igazgatóság, Gazdasági Informatikai Osztály, 
- Kontrolling Igazgatóság, Klinikai Informatikai Osztály, 
- Központi Könyvtár, Számítástechnika 
- ETK Informatikai és Oktatástechnikai Csoport, 
- TF Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság.  
- Kútvölgyi Klinikai Tömb, Finanszírozási és Minıségbiztosítási Csoport, 

 
Az egyetemi informatikai szervezetek konkrét tevékenységeit és felelısségi körét az 
egyetemi SzMSz szabályozza.  
 
Az egyetemi informatikai mőködés biztosítása közel 60 telephelyen, az informatikai 
mőködés teljes körére vonatkozóan, központi szervezet keretében nem valósítható 
meg, emiatt szükség van egyfelıl bizonyos funkcionális (pl. kari), illetve területi elvő 
(pl. tömbönkénti) decentralizációra. Másfelıl az egyéb, önálló informatikai 
szervezetek létét, speciális és egyéb szakmai igények is indokolhatják.  
 
A területi decentralizációt a helyi informatikai felelısök reprezentálják, a 
funkcionális decentralizációt az információk és rendszerek adat- és rendszergazdái 
biztosítják. 
 
Az egységes egyetemi mőködés biztosítása érdekében ugyanakkor szükség lehet 
bizonyos funkciók centralizációjára is, melynek keretében a fentiekben megnevezett 
egyetemi üzemeltetési szervezetek szakmai irányítása, koordinációja és bizonyos 
feladatok, alapszolgáltatások központi, centralizált ellátása valósítható meg.  
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A központi informatikai szolgáltatások magas színvonalú biztosításához - az 
Informatikai Stratégiával összhangban - korszerő informatikai menedzsment eszközök 
használata ma már elengedhetetlen alapfeltétel.  
 
Elıbbiekben felsorolt informatikai szervezetek részt vesznek a Semmelweis Egyetem 
informatikai szolgáltatásait érintı lényeges kérdések eldöntésében.  

 
2.2.4.3 Helyi informatikusok 

Szervezeti egységenként, a helyi informatikusok üzemeltetik a helyi erıforrásokat. 
Ellátják a helyi HelpDesk, felhasználó-támogatási feladatokat. Jogosultak bármikor, 
közvetlenül kommunikálni az Informatikai Igazgatósággal és a többi informatikai 
szervezettel. Önállóan dönthetnek azokban a kérdésekben, amelyek deklaráltan helyi 
feladatok (pl.: felhasználók felvétele, illetve oktatások). Nem jogosultak önállóan 
olyan új technológiát bevezetni, melyet az Informatikai Igazgatósággal elızıleg nem 
egyeztettek. Nem használhatnak szabványon kívüli eszközöket, nem térhetnek el a 
központilag meghatározott beszerzési alapelvektıl, közbeszerzési elıírásoktól.   

 
2.2.4.4 Rendszergazdák 

Egyes informatikai eszközöket – melyek mőködése helyhez kötött és szervezeti 
egységeknél vannak elhelyezve (routerek, switchek, szerverek, stb.) – kötelesek az 
Informatikai Igazgatóság által meghatározott módon mőködtetni. Kötelesek 
megfelelı oktatások keretében, illetve önképzéssel a rábízott eszközök használatával, 
üzemeltetésével megismerkedni.  

 
 
2.3 Szolgáltatási idıszak, elérhetıségek  
 

Egyetemi informatikai hálózat mőködése és központi szolgáltatások (IT-üzemeltetés) 
biztosítása: egész évben folyamatos (7x 24 óra) 
 
Informatikai Igazgatóság ügyfélszolgálatok munkaideje: 
              hétfıtıl - csütörtökig 8 órától - 15 óra 45-ig,  
              pénteken                    8 órától - 14 óráig tart. 
 

Elérhetıség: 51175. mellék (központi diszpécserszolgálat) 
           
Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálat készenléti, ügyeleti szolgáltatása: 
   munkaidın túl 15 óra 45-tıl – másnap 8 óráig,  
   illetve hétvégén és ünnepnapokon 00 órától 24 óráig. 
 

Elérhetıség: (készenléti szolgálatok) 
Hardver készenlét: 235-2650  
Szoftver készenlét: 235-1651 
Távközlési készenlét: 235-1653  
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Többi (egyetemi/kari/intézeti) informatikai szervezet és az informatikai rendszerek 
ügyfélszolgálatainak munkarendjét az érintett rendszerek Üzemeltetési Szabályzata 
kell, hogy tartalmazza. 
   
Az intézetek munkaidırendjét az egyetemi SZMSZ határozza meg.  
 
További rendszerek üzemeltetési rendjét: a felhasználói dokumentumok rögzítik, 
 
Az ügyfélszolgálatok munkarendjét és elérhetıségi adatait a rendszerhez kapcsolódó 
üzemeltetési dokumentumokban, valamint az intraneten a felhasználók számára közzé 
kell tenni. 
 
 

2.4 Informatikai szolgáltatások 

2.4.1 Szolgáltatási szintek meghatározása 

Szolgáltatási szint menedzsment az a folyamat, amely során a felhasználók és az 
informatikai szolgáltató szervezet között létrejött megállapodás alapján biztosítják az 
informatikai szolgáltatások közös megállapodásban rögzített minıségét és ennek 
érdekében menedzselik azt. 
 
A Semmelweis Egyetem által vállalt szolgáltatási szintek, az informatikai üzemeltetık 
és az információkat felhasználók és az információkezelı eszközöket használók közötti 
megállapodásokban (SLA-kban) kerülnek meghatározásra. Amíg ezek a 
megállapodások nem jönnek létre, az alapvetı szolgáltatási követelményeknek az 
alábbi bontás szerint és az egyes rendszerek üzemeltetési utasításaiban kerülnek 
rögzítésre. 

 

2.4.2 Szolgáltatási szintek alapelvei 

Teljes egyetemi informatikai infrastruktúra mőködését az Informatikai Igazgatóság 
folyamatosan (7*24 órában) biztosítja, kivételt képeznek a tervezett leállások és az 
esetleges meghibásodások.  
 
Semmelweis Egyetem központi informatikai rendszerei, néhány kivételtıl eltekintve 
folyamatosan mőködnek. Ezen alapszolgáltatást végzı rendszerek szerverei, hálózati 
eszközei esetében törekedni kell arra, hogy 7x24 órában üzemeljenek.  
 
A központi informatikai rendszerek eszközeinek (szerverek, hálózat) munkaidın 
kívüli felügyeletét az Informatikai Igazgatóság látja el távfelügyelet formájában, az 
esetleges hibák elhárítását készenléti, ügyeleti szolgáltatással, szükség esetén helyszíni 
javítással biztosítja. 

 
 

2.5 Informatikai Igazgatóság felhasználóknak nyújtott szolgáltatásai 

2.5.1 Folyamatosan biztosított szolgáltatások 

Semmelweis Egyetem felhasználói számára folyamatosan biztosítania kell az 
informatikai rendszerek mőködését és a következı alapszolgáltatásokat: 
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- Internet elérés, 
- Web és FTP-szerver funkciók, 
- Intranet mőködése, 
- Fájlszerver-funkciók (Novell, Linux). 
- Vírusvédelem, automatikus vírusadatbázis-frissítés, 
- Levelezés, 
- Közcélú adatbázisok elérése a hálózatról (Complex Jogtár, Unió Jogtár), 
- Készenlét, ügyelet, sürgıs hibák elhárítására. 

 

2.5.2 Munkaidıben biztosított szolgáltatások 

- Adatállományok, dokumentumok elérése, 
- Egyedi intézeti alkalmazások, 
- Iktató rendszer elérése, mőködtetése,  
- Ügyfélszolgálat, 
- Eseti szolgáltatások, 
- Informatikai eszközök beszerzése, 
- Munkaállomások installálása, 
- Perifériák installálása, 
- Felhasználók közötti gépátadások bonyolítása, követése, 
- Üzem közben észlelt hardver, szoftverhibák elhárítása, 
- Szükség esetén adatvisszatöltés a munkaállomásra, 
- Jogosultsági rendszer menedzselése, stb. 

 

2.5.3 Eseti szolgáltatások 

- Eseti szolgáltatások igényének bejelentése személyesen, e-mailben, faxon, vagy 
telefonon történhet. 

- Igényeket az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatnak kell bejelenteni. 
- Igények teljesítése a probléma prioritása, beérkezési sorrendje alapján az illetékes 

Informatikai Igazgatóság vezetıjének egyedi mérlegelése alapján történik. 
- Eseti szolgáltatásokat az informatikai szervezetek kijelölt dolgozói látják el.  
- Ügyfélszolgálat munkatársai a rendszerprogramok és a standard alkalmazói 

programok mőködtetésével kapcsolatban is adhatnak tanácsot, de erre az 
üzemeltetés nem kötelezhetı. 

 
 
2.6 Az informatikai szervezeteknek nyújtott szolgáltatások 

Ezeknek a szolgáltatásoknak egy részét az Informatikai Igazgatóság informatikai 
rendszerei automatikusan biztosítják, másik részét az Informatikai Igazgatóság 
szakemberei támogatásként nyújtják.  
 

2.6.1 Szerverek, adatbázisok központi mentése 

A központi egyetemi rendszerek és szerverek mentésérıl az Informatikai Igazgatóság 
munkatársai, a további egyetemi rendszerek és szerverek mentésérıl pedig az érintett 
üzemeltetı informatikai szervezetek gondoskodnak. Kritikus szerverek és azok 
adatbázis adatainak mentését automatikus mentırendszer végzi. 
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Kari, illetve az intézeti szerverek adatainak mentése - így a helyi, intézeti Novell 
szerverek adatainak mentése is - a kijelölt rendszergazdák felelısségi körébe tartozik. 
 

2.6.2 Hálózatmenedzsment 

Hálózat bonyolultsága és az elvárt magas szolgáltatási szint, valamint rendelkezésre 
állás biztosítása érdekében – elsısorban az egyetemi központi rendszerek zavartalan 
mőködtetése érdekében az IKGR és a pályázatok keretében végzett fejlesztések 
eredményeképpen – központi hálózatmenedzsment rendszer bevezetésére került sor. 
 
Elsı szinten a hálózatvezérlı eszközök menedzselését CiscoWorks (LMS - LAN 
Management Solution) programok biztosítják. Ez a programcsomag syslog kezelést, 
szoftver image, konfigurációs fájlkezelést, topológiai térképet, és a Cisco eszközök 
speciális tulajdonságait is kihasználó funkcióit biztosít. 
 
Második szinten a hálózatmenedzsment és a központilag menedzselt mentési 
funkciókat az IBM Tivoli rendszere látja el. 

 
Kritikus hálózati forgalmak mérését, statisztikák készítését, tárolását, és ezek grafikus 
megjelenítését az MRTG (Multi Router Traffic Grapher) program végzi. 
 
Hálózatmenedzsment rendszer üzemeltetése 
A központi hálózatmenedzsment rendszert az Informatikai Igazgatóság üzemelteti.  
Elsıdleges célja: hogy a hálózat üzemeltetését, a hibakeresést és azok elhárítását 
megkönnyítse. A tárolt adatok aktualizálása és a változások követése kiemelt 
jelentıségő. Ajánlatos legalább negyedévente átnézni a szoftver image-eket és 
konfigurációs fájlokat tartalmazó leltárt. 
 
 
Rendszeresen végzendı üzemeltetési feladatok 
Ezeket a feladatokat az Informatikai Igazgatóság hálózatmenedzsment rendszergazdái 
látják el, melyeket összefoglalóan a hálózatmenedzsment rendszer üzemeltetési 
szabályzatának kell tartalmaznia.    

 

2.6.3 Távfelügyelet 

Távfelügyeletet az Informatikai Igazgatóság hálózatmenedzsment rendszergazdái 
látják el. A távfelügyelet az informatikai infrastruktúra komponenseit - optikai és 
mikrohullámú gerinchálózat, hálózatvezérlı eszközök, szerverek és ezek kiemelt 
szolgáltatásait, valamint az Informatikai Igazgatóságon lévı egyéb kiemelt 
erıforrásokat (pl. központi UPS-ek) monitorozza. 
 
Hiba esetén e-mailben és SMS-ben értesíti az Informatikai Igazgatóság ügyeletesét, 
aki az adott hiba kezelésére vonatkozó eljárási utasítások alapján elvégzi a szükséges 
tevékenységeket. 
 
Távfelügyeleti rendszer minden összetevıje (hardver, operációs rendszer, 
segédprogramok, szkriptek, stb.) a Semmelweis Egyetem tulajdona, a rendszer 
üzemeltetését is saját hatáskörben az egyetem munkatársai látják el.  
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Semmelweis Egyetem kari/intézeti informatikai szervezeteinek távfelügyelettel 
kapcsolatos feladatai: 
- hibajelzés esetén segíteni a hiba behatárolását, elhárítását, 
- elıre bejelenteni a tervezett leállásokat, továbbá az általuk monitorozott 

eszközökben és szolgáltatásokban bekövetkezı változásokat.  
 

2.6.4 Tervezett rendszerkarbantartás, leállás 

Tervezett rendszerkarbantartásról és leállásokról legalább 2 munkanappal írásban 
elıre értesíteni kell az érintett felhasználói kört és az Informatikai Igazgatóságot.  
 
Központi leállás esetén a távfelügyeletet, a kari/intézeti informatikai szervezeteket és 
rendszergazdákat értesíteni kell, ık pedig a hozzájuk tartozó intézeteket és 
felhasználókat tájékoztatják.  
 
Adott területeken (pl. tömböknél) a tervezett leállást az érintett intézeteknek és az 
Informatikai Igazgatóság felé kell jelezni.  
 

 
2.7 Informatikai rendszerek 

 
Mőködésük és üzemeltetésük rendjét a konkrét rendszerek egységes elvek és tartalom 
szerint kötelezıen elkészítendı üzemeltetési szabályzatai tartalmazzák.  
 
Elkészítésüknél a mellékletben a 8.3.1. pontban csatolt üzemeltetési dokumentáció 
sablonban foglaltakat kell figyelembe venni. 
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3.  Szolgáltatástámogatás – rövid távú feladatok 
 
3.1 Ügyfélszolgálat 

 
Az ügyfélszolgálatok biztosítják a kapcsolatot az informatikai szolgáltatások és a 
felhasználók között 
 
Feladatai: incidensek, problémák kezelése, megoldása, kérdések megválaszolása, 
változtatáskérelmek fogadása, konfigurációkezelés, rendelkezésre állás menedzsment, 
továbbá a szolgáltatási szint menedzsment témakörökhöz is kapcsolódnak.  
 
Ügyfélszolgálat: elsı vonalbeli támogatást (first level support) és hibaelhárítást is 
végezhet, háttértámogatást kérhet a szakmai csoportoktól, az Informatikai 
Igazgatóságtól, valamint a szerzıdéses kapcsolatban levı külsı cégektıl. Az 
ügyfélszolgálat tevékenységét meg kell ismertetni a felhasználókkal. 
 
Ügyfélszolgálati tevékenységek 

- egyetemi szinten: ügyfélszolgálati tevékenységet az Informatikai Igazgatóság, 
illetve az egyetemi szintő rendszerek üzemeltetését végzı szervezetek,  

- kari szinten: adott Kar informatikai szervezetei,  
- intézeti szinten: az intézetek, klinikák informatikai felelısei,  
 
távollétük esetén, a kijelölt helyettesítıik látják el. 

 
Ügyfélszolgálati tevékenységet elláthat még egy rendszer/alkalmazás ügyfélszolgálata, 
illetve az Egyetemmel szerzıdéses kapcsolatban álló, az adott rendszert üzemeltetı 
külsı cég, vagy annak képviselıje is. 
 
Ügyfélszolgálatok elérhetısége 
Az ügyfélszolgálatok a Semmelweis Egyetem hivatalos munkaidejében és 
meghatározott esetekben munkaidın túl is elérhetıek a rendszerek Üzemeltetési 
dokumentációiban rögzített módon.  
 
IT infrastruktúrával és központi alapszolgáltatásokkal kapcsolatos problémák esetén az 
Informatikai Igazgatóság vezetıjét, vagy az informatikai vezetı által kijelölt 
munkatársakat kell értesíteni.  
 
Egyetem dolgozóit tájékoztatni kell az aktuálisan értesítendı IT munkatárs 
elérhetıségérıl.  
 
Az ügyfélszolgálatok elérési módját, annak változását közölni kell az érintett 
felhasználókkal. 
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3.1.1 Rendszerek felhasználóinak kezelése 

 
Új felhasználók beléptetése, felhasználók törlése 
Új felhasználók felvételét és törlését az adott szervezeti egység vezetıje 
kezdeményezheti. Bejelentést írásban kell benyújtani, az ügyfélszolgálat által 
meghatározott nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatványnak tartalmaznia kell a 
felhasználó nevét, munkahelyének megnevezését, munkahelyének címét (épület, 
emelet és szobaszámot), beosztását, elérhetıségi adatait (telefonszámát, mobil, 
faxszámát) és a kért jogosultságokat. 

Kilépett dolgozókról az ügyfélszolgálat célszerően szintén egy nyomtatvány 
kitöltésével kap értesítést a Humánerıforrás-gazdálkodási Igazgatóságtól, illetve az 
adott szervezet vezetıjétıl, és egy munkanapon belül gondoskodik a rendszerbıl való 
kiléptetésérıl. Kilépett dolgozó leveleinek idıleges kezelését, átirányítását a felettes 
munkahelyi vezetı kérésére az informatikai szervezet végzi.  

Központi alkalmazások eléréséhez a helyi intézetek által továbbított kérelem alapján 
az Informatikai Igazgatóság köteles jogokat biztosítani, illetve azt megszüntetni. 
Informatikai Igazgatóság ezeket a kérelmeket 7 munkanapon belül köteles teljesíteni, 
és visszajelzést küldeni a kérelmezı szervezet felé, a kérelem teljesítésérıl. 

 

3.1.2 Munkaállomások menedzselése 

 
Új munkaállomás beüzemelése 
Új munkaállomás rendszerbe állítását az adott szervezeti egység vezetıje 
kezdeményezi. Helyi informatikai felelıs telepíti az operációs rendszert és a szükséges 
alkalmazásokat, átvezeti a személyes beállításokat, valamint intézi a szükséges 
központi alkalmazásokhoz szükséges jogosultságok beállítását. Ezt követıen átadja a 
kész munkaállomást a felhasználónak, és értesíti az Informatikai Igazgatóságot a SE 
Informatikai Hálózati Szabályzata (SE-IHSZ) szerint, valamint a szervezeti egység 
gazdasági vezetıjét az új munkaállomás üzembe állításáról. Az IT infrastruktúra 
valamennyi számítógépét az Informatikai Igazgatóság által meghatározott 
vírusvédelemmel kell ellátni. 
 
Munkaállomás hardver konfigurációjának változtatása 
Munkaállomás hardver konfigurációjának változását a munkahelyi vezetı 
kezdeményezi, de a szakmai döntés joga a helyi informatikai felelısé. A helyi 
informatikai felelıs a konfigurációs elemeket, egységeket beépíti, bekonfigurálja, 
majd a munkaállomást átadja a használójának. Az esetlegesen kiszerelt egységeket 
raktárban helyezi el tartalék alkatrészként hasznosításra. Munkaállomás 
konfigurációjának megváltozásáról értesíteni kell az Informatikai Igazgatóságot, 
valamint a szervezeti egység gazdasági vezetıjét is. 
 
Munkaállomás megszüntetése 
Munkahely megszőnésérıl az illetékes vezetı értesíti az informatikai szervezetet. A 
gépet a helyi informatikai felelıs lecsatlakoztatja a hálózatról, majd átveszi 
megırzésre. Átvett munkaállomás újrahasznosítása új munkatárs felvétele esetén, 
vagy más felhasználó munkaállomásának kicserélésével valósulhat meg. Helyi 
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informatikai felelıs módosítja a konfigurációs állományt. Munkaállomás 
megszüntetésérıl értesíteni kell az Informatikai Igazgatóságot, valamint a szervezeti 
egység gazdasági vezetıjét is. 
 

3.1.3 Szoftvertelepítés 

A kormányzat által a felsıoktatásnak biztosított, illetve az egyetemen központilag 
beszerzett szoftver licenszeket az Informatikai Igazgatóság kezeli. Telepítéshez 
szükséges kódokat az intézetek által kijelölt rendszergazdák személyesen átvehetik az 
Informatikai Igazgatóságban, a munkaállomás szoftverek telepítı készleteit az 
Informatikai Igazgatóság elérhetıvé teszi az intraneten.  
 
Egyedi beszerzéső szoftverek telepítése, a licenszek ellenırzése és nyilvántartása a 
szervezeti egység kijelölt rendszergazdájának feladata és felelıssége. Esetlegesen 
felmerülı inkompatibilitási gondok esetén az Informatikai Igazgatóság konzultációs 
lehetıséget biztosít. 
 
Szerverek és szerveralkalmazások telepítése elıtt a rendszer-, vagy alkalmazásgazda 
köteles konzultálni az Informatikai Igazgatósággal. 
 
FONTOS! Licensszel nem rendelkezı szoftvert telepíteni szigorúan tilos! Szabad, 
ingyenes programok telepítése is kizárólag megfelelı szakmai indoklással lehetséges! 
Ilyen szoftverek telepítését az illetékes informatikai vezetı, illetve az Informatikai 
Igazgatóság engedélyezheti. 
 

3.1.4 Incidens-felügyelet 

Elsıdleges cél: zavar esetén a normál szolgáltatás mielıbbi visszaállítása. Az incidens 
mindenkori birtokosa az informatikai szervezet. Az informatikai szervezetnek 
követnie kell az incidens teljes életciklusát. 

 
Incidens detektálása és naplózása 
Ügyfélszolgálat az incidensekrıl felhasználói, illetve a helyi informatikai felelıs 
bejelentése útján, vagy valamelyik rendszer felügyeleti eszköz segítségével szerez 
tudomást.  
 
Incidensek információit rögzíteni kell, a minimálisan bejegyzendı adatok: 
- Észlelés, vagy bejelentés dátuma, 
- Észlelés módja (felhasználó neve, vagy felügyeleti rendszer típusa), 
- Incidens körülményeit tartalmazó (részletes) leírás, 
- Az érintett konfigurációs elem. 
 
Incidensek osztályozása és kezdeti támogatás 
Elıször be kell azonosítani a meghibásodott konfigurációs elemet. Az incidens leírása 
és a meghibásodott konfigurációs elem alapján meg kell nézni, hogy elıfordult-e már 
hasonló incidens. Amennyiben létezik az incidenssel összefüggésbe hozható 
probléma, vagy ismert hiba, akkor ezek felhasználhatók, s ha ez megoldást ad, akkor 
az eset lezárható. Az incidens besorolásakor meg kell adni minden olyan adatot, amely 
szükséges a megoldási folyamathoz. Ennek keretében fel kell mérni, hogy mely 
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szolgáltatás érintett és milyen szolgáltatási szint vonatkozik rá. A hibakeresési fázis 
segítésére be kell győjteni a hibaüzeneteket, továbbá a szolgáltatáshoz tartozó 
konfigurációs elemekrıl részletes információkat kell adni. Fel kell mérni az incidens 
miatt érintett felhasználói kört, majd értesíteni kell ıket. Az incidens jellege 
meghatározza a sürgısséget. Ha több incidens jelentkezik egyidejőleg, a sürgısség és 
a hatás alapján meghatározzuk a prioritást, melynek alapján sorrendbe lehet állítani a 
velük való foglalkozást. 

 
Hibakeresés és diagnózis 
Incidensek körülményeinek vizsgálata és a diagnosztikai lépések iteratív jelleggel 
követik egymást. Ebben a folyamatban a rendszergazda jelenti az elsı lépcsıt. Ha az 
incidens meghaladja a kompetenciáját, az ıt támogató szakemberek segítségét kell 
kérni. Támogatás kérése szerzıdéses külsı cégtıl is lehetséges, a szerzıdésben 
meghatározott módon. 

 
Megoldás és helyreállítás 
Incidens megoldása történhet úgy is, hogy a szolgáltatást akár csökkentett szinten 
biztosítjuk. A probléma végleges megoldása után a szolgáltatás mőködıképességének, 
vagy eredeti színvonalának visszaállítása a rendszergazda és az ıt támogató 
szakemberek feladata. 

 
Incidens lezárása 
Elsı lépésként az érintett felhasználókat értesíteni kell az incidens megoldásáról. Az 
incidens lezárása a munkalap aláírásával fejezıdik be. Munkalap az elvégzett munkát 
rögzíti, ezen fel kell tüntetni a hibaelhárítással töltött idıt és az incidens megoldásának 
menetét. 

 

3.1.5 Hiba eszkaláció 

Felhasználók az informatikai jellegő hibákat (helyi hálózat, helyi szerver, 
munkaállomások, printerek, stb.) a helyi informatikai felelısnek jelentik be (first level 
support). Amennyiben az informatikus ezt megoldani nem tudja, szakszerően bejelenti 
a hibát az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatának. 
 
Intézetek az IT infrastruktúrával, központi szolgáltatásokkal kapcsolatos hibákat 
közvetlenül az Informatikai Igazgatóság felé kell, hogy jelezzék.  
 
Kari hatáskörbe tartozó hibák elhárítása a kari informatikai szervezetek feladata. Kari 
informatikai szervezetek a hatáskörükbe tartozó hibákat eszkalálhatják az Informatikai 
Igazgatóság felé, illetve a velük, vagy a Semmelweis Egyetemmel szerzıdésben levı 
partnerek felé. Ebben az esetben a javítási folyamat ellenırzése marad a feladatuk. 
Informatikai szervezetek (pl. Központi Könyvtár) a kari intézetekhez hasonlóan járnak 
el. 
 
Intézeti hatáskörbe tartozó hibák elhárítása a helyi informatikai felelıs feladata.  
Informatikai Igazgatóság a felhasználók, valamint az intézetek által bejelentett IT 
infrastruktúrával, központi szolgáltatásokkal, alkalmazásokkal és az Internet, intranet 
szolgáltatással kapcsolatos hibák elhárításában érintett. Amennyiben a hibát nem tudja 
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elhárítani, akkor a Semmelweis Egyetemmel szerzıdésben levı külsı partnerek felé 
eszkalálja a hibát. 
 
Az informatikai alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos hibák elhárítása az üzemeltetést 
végzı alkalmazásgazdák/rendszergazdák feladata. A hibák kezelésére, az eszkaláció 
módjára vonatkozóan a rendszerek üzemeltetési szabályzataiban foglaltak az 
irányadók.  

 
Az egyetemi kari/intézeti hibakezelés folyamatát lásd. 8.4 sz. pontban. 

  
 

3.1.6 Problémakezelés 

 
Célja: az incidensek által okozott kedvezıtlen hatások minimalizálása.  
 
Reaktív módon: a problémakezelés a hiba okának felderítésével foglalkozik, illetve 
megelızı, azaz pro-aktív módon: az incidensek jövıbeni elıfordulásának 
megakadályozását hivatott végezni. Egy szervezet rendszereinek tökéletesen 
hibamentes mőködését sohasem lehet elérni, így a problémakezelés mindig 
nélkülözhetetlen feladat marad.  
 
Végsı cél nem a hibamentesség elérése, hanem a hibák számának és súlyosságának 
elfogadható szintre csökkentése. 
 
Fontos, hogy: 

- a már ismert hibák és a megoldott problémák megoldottak maradjanak, 
- tanulni kell az elıfordult hibákból, 
- a felhasználók és a technikai személyzet megfelelı oktatásban részesüljön. 

 
Probléma azonosítása és rögzítése 
Problémákat az incidensekhez hasonlóan rögzíteni kell, de a bejegyzés más 
információkat tartalmaz, mint az incidens bejegyzés, ugyanis itt nem szükségesek a 
felhasználói információk. 

 
Minimálisan bejegyzendı adatok: 

- Érintett konfigurációs elem. 
- Az érintett szolgáltatás - csökkentett színvonalú fenntartásához - szükséges 

megkerülı megoldás ismertetése. 
- Problémához köthetı incidensek száma. 

 
Probléma besorolása 
Probléma besorolásakor meghatározzuk azokat a jellemzıket, amelyek a probléma, 
adott szolgáltatásra vonatkozó hatását írják le. Ezek: a kategorizálás (operációs 
rendszer, alkalmazás, hardver) és a sürgısség. 

 
Probléma vizsgálata 
Probléma vizsgálata és diagnosztizálása az incidensek vizsgálatához hasonlít, de itt nem 
pusztán a hibaelhárítás, hanem az incidens igazi okának feltárása a cél. Vizsgálat 
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eredményeképpen létrejött megkerülı megoldásokat a problémával együtt rögzíteni 
kell. Amikor sikerül azonosítani a hibás konfigurációs egységet, a probléma ismert 
hibává minısül át. 
 
Probléma megoldása 
Probléma megoldását szakmai hatásvizsgálat elızi meg. Ezt az informatikai szervezet 
végzi, bevonva a gazdasági és szükség szerint az érintett szervezeteket is. 
 

3.1.7 Változáskezelés* 

Célja, hogy a Semmelweis Egyetem informatikai rendszerének fejlesztése, átalakítása: 
- tervezetten,  
- az informatikai stratégiához és informatikai szabványokhoz illeszkedıen,  
- tervezhetı költségekkel,  
- szervezett keretek között történjen.  

 
Változáskezelés gazdái az informatikai szervezetek, illetve az Informatikai 
Igazgatóság.  
 
Változáskezelés feladata: hogy a változások kezelésére gyors és hatékony módszert 
biztosítson annak érdekében, hogy a változással összefüggı incidensek minél kevésbé 
befolyásolják a szolgáltatás minıségét. A változás az élet természetes velejárója. 
Informatikai szolgáltatásoknak is változniuk kell a jogszabályi elıírások, a szervezeti 
mőködésben bekövetkezı változások, a technikai fejlıdés és a változó felhasználói 
követelmények miatt. 
 
Informatikai szervezetek: változtatási kérelmeket az éves fejlesztési terveiben jelenítik 
meg, de elıfordulhatnak elıre nem tervezhetı, azonnal szükségessé váló változtatások 
is.  
 
Rendszergazdák / alkalmazásgazdák: változtatási kérelmeket az illetékes informatikai 
szervezet felé kötelesek jelezni. 
 
Felhasználók változtatás iránti igényüket a szolgálati út betartásával kezdeményezik. 
 
Jelentısebb változtatási kérelmeket és azok tervezett megoldását a megfelelı szakmai 
csoportokkal és/vagy az Informatikai Igazgatósággal egyeztetni kell. 
 
Kért változtatások az IT infrastruktúra valamennyi elemét érinthetik: 

- hardvert, 
- szoftvert, 
- telekommunikációs eszközöket, 
- oktatást, 
- informatikai infrastruktúra-menedzsment eljárásait, 
- szabályzatokat. 

 
 

                                                 
*  ITIL szerinti pontos meghatározásuk a „Fogalommagyarázatok és definíciók” fejezetben található. 
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Változásmenedzser  
Az ITIL elıírásai szerint szükséges, hogy az Egyetem és valamennyi informatikai 
szervezet kell, hogy rendelkezzen változásmenedzserrel.  
A változásmenedzser szerep nevesítését az informatikai szervezet vezetıje végzi. 
Változásmenedzser személyes felelıssége a változtatásokkal kapcsolatos kérdések 
tisztázása és az ügyek intézése.  
 
Változásmenedzser feladata 
- Változtatási kérelmek győjtése, naplózása, besorolása, szükség esetén 

visszautasítása. Változtatási kérelmeket írásban (személyesen, vagy faxon) kell 
benyújtani, e-mail nem elégséges! Nyomtatványnak tartalmaznia kell a változtatást 
kezdeményezı vezetı nevét, munkahelyének megnevezését, munkahelyének címét 
(épület, emelet és szobaszám is!), beosztását, telefonszámát (vezetékes, mobil), 
faxszámát, a változtatási javaslatot és munkahelyi vezetıjének ellenjegyzését. 

- Változtatás kivitelezésében, tesztelésében és beüzemelésében érintett személyek és 
szervezetek közötti koordináció ellátása. 

 
Semmelweis Egyetem több informatikai szervezetét is érintı változás esetén az 
érintett változásmenedzserek egymás közt felosztják a feladatokat és meghatározzák a 
változások dokumentálásának rendjét.  
 
Változtatási kérelmek 
Minden egyes változtatási kérelmet naplózni kell, és egyedi azonosítóval kell ellátni 
(idıbeli sorrend szerint). Változásmenedzsernek benyújtott minden változtatási 
kérelmen szerepelni kell a változtatást kérı felhasználó munkahelyi vezetıjének 
ellenjegyzése. Változtatási kérelmet kizárólag a változásmenedzser törölhet. 
Egy probléma megoldásaként benyújtott változtatási kérelem esetében hivatkozni kell 
a probléma azonosítójára, hogy kereszthivatkozások készítése lehetséges legyen. 
Minden változtatás kérelemhez hozzá kell rendelni egy prioritási szintet, melyet a 
változtatás kezdeményezıje és a változásmenedzser egyeztetett. 
 
Hatás és erıforrásigény becslése 
Következı tényezıket kell figyelembe venni a változtatási kérelmek kihatásának és 
erıforrásigényének felbecslése során: 
- informatikai infrastruktúrára és a szolgáltatásra gyakorolt hatásokat (kapacitás, 

teljesítmény, megbízhatóság, rugalmasság, katasztrófa-elhárítási terv, biztonság) 
- egyéb szolgáltatásokra gyakorolt hatásokat, (melyek ugyanazt az informatikai 

elemeket és infrastruktúrát veszik igénybe, 
- változtatás el nem végzésének hatását; 
- a változtatás elvégzéséhez szükséges erıforrások nagyságát, beleértve ebbe a 

járulékos költségeket, az igényelt személyzet számát, rendelkezésre állását, 
képzettségi szintjét, a szükséges idıt és bármilyen új igényelt infrastruktúra 
elemet. 
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Változtatás követése 
Változásmenedzser feladata, hogy a változtatással kapcsolatos teljes folyamatot – 
annak lezárási eredményétıl függetlenül – kövesse, az ezzel kapcsolatos eseményeket 
naplózza, és az erre vonatkozó dokumentumokat kezelje. 
     
Változtatás kivitelezése 
Változásmenedzser egyeztet a közvetlen vezetıjével, a változtatások határidıre 
történı kivitelezése érdekében. Változásmenedzser addig nem helyezhet üzembe 
egyetlen változtatást sem, amíg a dokumentációk, illetve az elızı helyzet 
visszaállítására szolgáló eljárások rendelkezésre nem állnak. Szükséges az elızı 
állapotra visszaállás lehetıvé tétele, mert a legalaposabb tesztelés és kivitelezés 
mellett is elıfordulhat, hogy a változtatás kivitelezése után problematikus esemény lép 
fel. 
 
Változtatás tesztelése 
Még üzembe helyezés elıtt az informatikai szolgáltatásokat hátrányosan érintı 
minden változtatást – ha lehetséges –, alaposan tesztelni kell. Ahol nem került sor 
teljes körő tesztelésre, ott különös figyelmet kell fordítani az üzembe helyezésre. 
     
Változtatás üzembe helyezése 
Változásmenedzser felelıssége annak biztosítása, hogy a változtatások az ütemterv 
szerint kerüljenek üzembe helyezésre. Ez lényegében koordinációs szerep, mivel a 
tényleges megvalósítás mások felelıssége. Változtatások üzembe helyezését oly 
módon kell ütemezni, hogy ez minimális hatást gyakoroljon a szolgáltatásra. Elınyıs 
lehet rendszeres, a felhasználókkal egyeztetett változtatási idıpontok kijelölése. 
 

3.1.8 Halasztást nem tőrı változtatások    

A változtatások többségét elıre kell látni, tervezni és a rájuk vonatkozó kérelmeket 
megfelelı idıben, benyújtani. Ugyanakkor elıfordul, hogy egy halasztást nem tőrı 
változtatás elkerülhetetlen, emiatt ki kell alakítani a megfelelı eljárásokat és az ilyen 
esetek kezelésére megfelelı tartalékkeretek biztosítása szükséges. 

 
Halasztást nem tőrı változtatás kivitelezése 
Ha egy halasztást nem tőrı változtatási kérelem esetében az a döntés született, hogy 
azt el kell végezni, akkor a változtatást feladatként ki kell adni az Informatikai 
Igazgatóságnak. Változásmenedzser feladata annak biztosítása, hogy elégséges 
személyzet és erıforrás álljon rendelkezésre, még akkor is, ha esetleg otthonról kell 
embereket berendelni munkára. Sürgısségtıl függetlenül ebben a minısített esetben is 
meg kell tervezni a kiinduló állapotra történı visszatérési eljárásokat. 
 
Halasztást nem tőrı változtatások tesztelése 
Változtatás sürgıssége ellenére ajánlatos tesztelni a módosított részeket. Teszteletlen 
változtatásokat nem szabad üzembe helyezni, hacsak erre a szükség nem kényszerít. 

 
Halasztást nem tőrı változtatás üzembe helyezése 
Változásmenedzsernek biztosítania kell, hogy az üzembe helyezés ideje alatt kellı 
technikai támogatás álljon rendelkezésre, különösen, akkor, ha nem volt kellı 
mélységő a tesztelés, vagy erre egyáltalán nem került sor. Amennyiben a változtatás 
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nem küszöböli ki a problémát, akkor szükséges lehet a javítás javítása, és ezt egy 
újabb üzembe helyezési kísérlet követi. Minden egyes kísérletet felügyelni, 
dokumentálni és naplózni kell. 

 
Naplóbejegyzések teljessége 
Változásmenedzser felelıs annak biztosításáért, hogy a naplóbejegyzések aktuálisan 
kövessék az eseményeket. Amennyiben a naplóbejegyzések nem készülnének el a 
halasztást nem tőrı változtatás megtételekor, kézi feljegyzéseket kell készíteni, és 
ezeket mindaddig meg kell ırizni, amíg a hivatalos bejegyzéseket visszamenılegesen 
el nem készítik. (Az ilyen hivatalos bejegyzéseknél az utólagos rögzítés tényét jelölni 
kell.) 
 
 

3.2 Konfigurációkezelés 

3.2.1 Konfigurációkezelés célja 

 
Cél: Informatikai infrastruktúra komponenseinek azonosítása, adatainak követése.  
 
Szoftver és hardver konfigurációkról, azok dokumentációiról az erre a célra kijelölt 
központi könyvtárban tárolja az információkat, segítve ezzel az incidens-felügyeletet, 
a problémakezelést, és a változáskezelést.  
 
Megkönnyíti a pénzügyi kiadások tervezését, a licencdíjak meghatározását. A 
konfigurációkezelés megfelelı használata esetén a licencszerzıdésben rögzített 
jogosultságok összehasonlíthatóak a ténylegesen használt szoftverek mennyiségével, 
továbbá megelızhetı az illegális szoftverhasználat is. 
 
Licenszek kezelését az ún. „Szoftver-nyilvántartási Szabályzat” szerint kell végezni, 
mely szabályzat kidolgozásáról gondoskodni kell. 
 
 Konfigurációkezelés indokai: 
- Egyetem milyen informatikai vagyonnal rendelkezik: 

o ezek az eszközök hol találhatóak, 
o az eszközöknek mekkora az értéke, 
o az eszközöket mire használják, 
o milyen kapcsolatban vannak más eszközökkel, 

- kezelhetıek legyenek a változások és csökkenthetıek a költségek, 
- a szervezetnek lehetısége legyen az eszközök eredményes használatára. 

 

3.2.2 Konfigurációs elemek 

A konfigurációs elemek az IT infrastruktúra összetevıi, ebbe beletartoznak a 
hálózatok, azok alkotórészei, a számítógépek, perifériáik hardver és szoftver elemei, 
és mindezek dokumentációi.  
 
Konfigurációs elemeket a változásmenedzser kezeli, ezek adatait a konfiguráció-
kezelési könyvtárban kell tárolni. Az adatokat az informatikai szervezet rögzíti, 
melyeket lehetséges nyilvántartani (pl. táblázatkezelı szoftverrel - Excel), de az adat 
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nagy volumene esetén adatbázis-kezelı alkalmazására is szükség lehet. Kézbe fogható 
konfigurációs elemeket azonosítóval kell ellátni, és olyan címkét kell ráragasztani, 
melyen a leltári szám szerepel. Gazdasági vezetı a beszerzett konfigurációs elemek 
számlájának egy példányát átadja az informatikai szervezet részére. 

 
A konfigurációs elemek adatainak meghatározásához lásd a 8.5 sz. mellékletet: 

 

3.2.3  Konfigurációkezelés tevékenységei 

A konfigurációkezelés naprakész listát kell, hogy vezessen az IT infrastruktúra 
valamennyi konfigurációs elemérıl, információval kell, hogy rendelkezzen azok 
verziójáról, státuszáról, használójáról, valamint az elemek közötti kapcsolatokról. 

 
Konfigurációs elemek azonosítása 
Konfigurációkezelési könyvtárban levı adatok alapján az IT infrastruktúra egyes 
elemei és a köztük levı kapcsolat megállapítható. 

 
Konfigurációs elemek felügyelete 
Célja: csak megfelelıen azonosítható, és jóváhagyott komponensek kerüljenek a 
rendszerbe.  
 
Új konfigurációs elemet már megrendeléskor, de legkésıbb annak megérkezésekor, 
konfigurációkezelésbe kell vonni, üzembe helyezésre csak ezt követıen kerülhet sor.  
 
Konfigurációs elemeket, és azokhoz tartozó bejegyzéseket csak az informatikai 
szervezet módosíthatja, illetve cserélheti.  
 
Konfigurációs elemek adatai életútjuk során változhatnak, megszőnhetnek. Ezeket a 
változásokat rögzíteni kell a konfigurációkezelési könyvtár megfelelı fájljában, 
például az adott konfigurációs elemhez főzött megjegyzések segítségével.  
 
Használatból való kivonást az adott elem állapotának „törölve” értékre változtatásával 
kell jelezni. Az ilyen elemeket, a törlést követıen célszerően megválasztott – például 
öt év – után lehet törölni a megfelelı konfigurációkezelési fájlból. 
 
Konfigurációs elemek státuszának követése 
Konfigurációs elemek státuszának változását a konfigurációs elemek táblázatában 
aktualizálni kell. 

 
Konfiguráció ellenırzés és audit 
Konfigurációkezelési adatbázisban található konfigurációs elemek érvényességét felül 
kell vizsgálni a konfigurációs elemek tényleges státuszának, és az adatbázisban levı 
hivatalos adatoknak az összehasonlításával. Erre az ellenırzésre az éves leltárral 
összhangban kell sort keríteni. Audit eredményeképpen biztosítjuk, hogy csak 
jóváhagyott konfigurációs elemek létezzenek az éles rendszerben. 
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3.3 Katasztrófa-elhárítás 
 
Még a legkifinomultabb biztonsági intézkedésekkel sem zárható ki teljes egészében, 
hogy egy szervezet informatikai rendszerében katasztrófahelyzet következzen be 
véletlenszerően, vagy akár szándékosan elıidézve. Egy tényleges katasztrófa 
bekövetkezésének esélye kicsi, de létezı, ezért számolni kell vele. A következmények 
változhatnak a katasztrófa elhárítása érdekében felmerült költségek és az okozott kár 
(anyagi és nem anyagi) tekintetében, attól függıen, hogy mennyire kritikus az adott 
szolgáltatás, illetve az alapfolyamat mőködése mennyi idıre esik ki..  
 
Képesnek kell lenni a szolgáltatás helyreállítására a katasztrófa bekövetkezte után, 
hogy a szervezeti alaptevékenységek folytatását biztosítani lehessen. Ennek érdekében 
katasztrófa-elhárítási terveket ajánlott kidolgozni minden olyan területre, amelyek a 
Semmelweis Egyetem fıbb funkcióinak ellátásában, végzésében nélkülözhetetlenek. 

 
Milyen következményei lehetnek egy informatikai katasztrófának? 

- Információvesztés, 
- Kommunikáció megszakadása, 
- Biztonság megsérülése, 
- Kritikus alkalmazások leállása, 
- Ügyfelek megbecsülésének elvesztése, 
- Alapvetı tevékenységek megszakadása. 

 
Informatikai szervezeteknek az általuk üzemeltett rendszerekre vonatkozóan 
katasztrófa-elhárítási tervet kell készíteniük! 
 
A katasztrófa elhárítási tervekben foglalt intézkedések ismeretét rendszeres 
idıközönként ellenırizni kell. A katasztrófa elhárítási tervek végrehajtásának 
képességét rendszeres idıközönként tesztelni kell. Ezen tesztelés során ügyelni kell 
arra, hogy az károsan ne befolyásolja az informatikai rendszerek mőködését.  

 
3.4 Szolgáltatás ellenırzés 

 
Cél: Bizonyítani, hogy az új, megváltozott, vagy már mőködı informatikai 
szolgáltatások megfelelnek az azt igénybe vevı szervezetek elvárásainak, a 
szolgáltatásokra meghatározott kritériumoknak.  
 
Az új, vagy megváltozott informatikai rendszereket és szolgáltatásokat ellenırizni kell, 
hogy bizonyítottan megfeleljenek a velük szemben támasztott elvárásoknak. Csak 
megfelelı ellenırzés/tesztelés után lehet azokat használatba venni. 
 
A mőködı informatikai rendszerekre és szolgáltatásokra az SLA megállapodások 
alapján ki kell alakítani azok mérésére, figyelemmel kísérésére alkalmas 
paramétereket/mutatószámokat, illetve azon ellenırzési és tesztelési folyamatokat, 
melyekkel leképezhetıek és figyelemmel kísérhetıek ezen paraméterek/mutatószámok 
és igazolható az informatikai rendszerek és szolgáltatások megfelelése. 
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3.5 Követelmények az üzemeltetést támogató szoftverrel szemben  
 
Az IT infrastruktúra üzemeltetése - már csak a kezelendı elemek rendkívül nagy száma 
miatt is - manapság szinte lehetetlen az informatikai mőködést támogató (IT 
menedzsment) eszközök használata nélkül.  
 
E fejezet a bevezetendı üzemeltetést támogató szoftver megvalósításához nyújt 
segítséget, megadja a legfontosabb, követendı irányvonalakat. 
 
Támogató szoftverek beszerzésekor az alábbi követelményeket célszerő figyelembe 
venni. 
 

3.5.1 A rendszerrel szemben támasztott követelmények 

- Feleljen meg a világszerte elfogadott IT üzemeltetési ITIL módszertan 
követelményrendszerének.  

- Biztosítsa nagyszámú konfigurációs elem tárolását. 
- Legyen képes heterogén számítástechnikai környezet kezelésére. 
- Moduláris szerkezető legyen. 
- Tegye lehetıvé munkafolyamatok megtervezését, ütemezését. 
- Támogassa az ügyfélszolgálat, a konfigurációkezelés, az incidens- és 

problémakezelés, valamint a változáskezelés tevékenységeit. 
- A rendszer támogassa a konfigurációs elemek teljes életciklusának követését 

(beszerzéstıl a leírásig). 
- Megbízható, robosztus adatbázis háttérrel rendelkezzen. Az adatbázis-kezelı 

támogassa az SQL alapú lekérdezı és adatdefiníciós parancsokat, valamint 
relációs adatmodell szerint mőködjön. 

- Probléma-, változtatás- és konfigurációkezelési rendszerek adatintegritásának 
fenntartása érdekében legyen képes naplózni az adatbázisában végzett 
módosításokat. 

- Adjon lehetıséget a szervezeti felépítés – több ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 
esetén ügyfelenként történı – bevitelére. 

- Kliens-szerver architektúrával rendelkezzen. 
- Támogassa az Active Directory integrációt. 
- Egy adatot csak egyszer kelljen bevinni a rendszerbe. 
- Tegye lehetıvé adatok importálását és exportálását, beleértve a 

rendszerkonfigurációt is. 
- Integrálható legyen külsı alkalmazásokkal, (pl. SAP) ezekbıl legyen képes adatok 

automatikus átadására-átvételére. 
- Biztosítsa a szoftver újabb verziójához való hozzájutást (verziókövetés). 
- Könnyen – az igényekhez alkalmazkodó – testre szabható felülettel rendelkezzen: 

egyedi menüpontokat, mezıket lehessen kialakítani a felhasználó igényeinek 
megfelelıen. 

- Tegye lehetıvé lekérdezések készítését.  
- Tegye lehetıvé on-line jelentések készítését, melyekben az adatmezık köre 

szabályozható, az adattartalom szőrhetı. 
- Lehetıség legyen a rendszer adatbázisában szereplı mezık tetszıleges 

kombinációjából egyedi riportokat készíteni.  
- Legyen kiterjeszthetı egyéb munkafolyamatokra is. 
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3.5.2 Biztonsági követelmények  

- Legyen felhasználó/jelszó szintő beléptetési eljárásrend. 
- Tartalmazza a rendszer-felügyeleti tevékenységeket végzı személyzet adatait, a 

munkák nyomon követhetısége érdekében. 
- Tegye lehetıvé a felhasználók munkacsoportokba sorolását, a felhasználókhoz, 

egy, vagy több szerepkör hozzárendelését és különbözı jogosultságok biztosítását. 
- A teljes munkamenet nyomon követhetı legyen: ki, mit változtatott az adatokon.  
- Adatbázisában legyen rekord szintő védelem: felhasználóként szabályozható 

legyen a rekordokhoz való hozzáférés (írás, olvasás, stb.), és az adat-konzisztencia 
biztosítva legyen. 

- A rendszer igény szerint - a felhasználó beállítása szerint - naplózza az összefüggı 
változtatásokat. 

 

3.5.3 Felhasználói felülettel kapcsolatos követelmények 

- Támogassa a web-böngészıbıl való, lehetıleg biztonságos (HTTPS) elérést. 
- Menüpontok legyenek egységesek, szabványosak a rendszer alrendszereiben. 
- Rendelkezzen grafikus felhasználói felülettel. 
- A rendszer lehetıség szerint automatikusan töltse ki a származtatható részeket (pl. 

szállító neve alapján címe, telephelye stb.). 
- Környezetfüggı súgó segítse a rendszer használatát. 
- Lehetıség az input adatok érvényességének (automatikus) ellenırzésére. 
- Prezentációs felülete legyen magyar nyelvő.  

 

3.5.4 Ügyfélszolgálat szoftveres támogatása 

- Ügyfélszolgálati alrendszer álljon kapcsolatban a konfigurációkezelési 
alrendszerrel. (pl. a bejelentéseket lehessen konfigurációs elemekhez kötni). 

- Ügyfélszolgálati alrendszer álljon kapcsolatban a problémakezelı alrendszerrel. 
(pl. bejelentéseket lehessen problémákhoz kötni). 

- Felhasználó bejelentkezésekor kapjon üzenetet (pl. az elıre tervezett leállásokról, a 
rendszerben végrehajtott módosításokról). 

- Támogassa az eszkalációt. (pl. a paraméterek között szerepeljen az esemény 
súlyossága, a bejelentési idı, és ha egy adott típusú problémával bizonyos ideig 
nem történik semmi, akkor azt automatikusan eszkalálni kell). 

- Tegye lehetıvé a lezáratlan és lezárt bejelentésekrıl és az átfutási idıkrıl 
statisztikák elkészítését.  

 

3.5.5 Incidens- és problémakezelés szoftveres támogatása 

- Legyen lehetıség a megfelelı formában (pl. e-mailen) benyújtott bejelentésekbıl 
hibabejelentı lap létrehozására. 

- Biztosítsa az incidensek kategóriák szerinti rögzíthetıségét, nyomon követését. 
- Legyen lehetıség a problémákat osztályokba rendszerezni, és meghatározott 

prioritási osztályokba sorolni. 
- Támogassa az incidensek dokumentálását, és visszakereshetıségét. 
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- Támogassa a hatékony és többszintő hibaelhárítást: az esethez kapcsolódó 
eszközök, események, emberek összerendelése, megjelenítése. 

- Legyen képes szerzıdések követésére, és a beszállítók tevékenységét nyomon 
követni. 

- Biztosítsa az események, problémák eszkalációját (pl. elıre meghatározott határok 
elérése után, súlyossági kód figyelembevételével). 

- Rendszer értesítse a problémával érintett és foglalkozó személyeket, amikor a 
problémát részükre kiszignálják és arról is, ha az eddig rájuk bízott problémát 
(automatikusan) tovább eszkalálják. 

- Eszkaláció legyen képes az elektronikus posta használatára. 
- Értesítse a felhasználót bejelentése rögzítésérıl, az érintett hiba megoldásáról, 

illetve az eset lezárásáról. 
- Felhasználónak biztosítson lehetıséget, hogy a számára biztosított megoldást ne 

fogadja el, és az esetet (annak lezárása elıtt) újra aktiválhassa. 
- Biztosítsa a folyamatok, eszkalációs utak nyomon követését. A vizsgálat 

menetének nyomon követése is legyen lehetséges. 
- Legyen képes a már diagnosztizált problémákból ún. „tudásbázis” felépítésére, 

karbantartására. 
- Elemzı és jelentést segítı eszközök álljanak rendelkezésre. 

 

3.5.6 Változáskezelés szoftveres támogatása 

- Feljogosított személyek számára legyen lehetıség változtatás kérelmek bevitelére 
saját számítógépükrıl. 

- Változtatás kérelmeket egyszerő formában tárolja. 
- Tegye lehetıvé a rendszer, hogy az érintettek (változáskezeléssel foglalkozó 

személyzet, tesztelık, stb.) szöveges kiegészítéssel láthassák el a változási 
feljegyzéseket. 

- Változtatási kérelmeket lehessen felhasználó által meghatározott prioritási 
osztályokba sorolni, azok kivitelezési határidejét figyelni. 

- Biztosítson lehetıséget a változtatás kérelmek és a konfigurációs elemek közötti 
kapcsolat létrehozására. 

- Változtatás által érintett egyéb konfigurációs elemek automatikus azonosítása 
legyen lehetséges. 

- Konfigurációs elem tulajdonosának automatikusan elküldött kérés, hogy becsülje 
meg a változás hatását és erıforrásigényét. 

- Tegye lehetıvé a változtatások automatikus ütemezését. 
- Automatikusan jelezze a rendszer, ha a változtatás kérelmek valamelyike túllépne 

egy elıírt idıtartamot. 
- Elemzı és jelentést segítı eszközök álljanak rendelkezésre. 

 

3.5.7 Konfigurációkezelés szoftveres támogatása 

- Legyen képes tetszıleges számú hardver-, szoftver-, kommunikációs elemtípus 
tárolására.  

- Legyen lehetséges különbözı modellszámú, verziószámú és másolatszámú 
konfigurációs elem felvitele és kezelése, teljes leírással és kapcsolatok 
rögzítésével.  

- Legyen lehetséges kapcsolódó konfigurációs elemek automatikus azonosítása. 



 

 
Semmelweis Egyetem Informatikai Üzemeltetési Szabályzat v2.0, 2012. 

31 

- Támogassa új konfigurációs elem felvitelénél a kapcsolatok automatikus kitöltését. 
- Konfigurációs elem módosítási történetét legyen képes kezelni. 
- Tegye lehetıvé összetett folyamatok (pl. költözés, új felhasználó rendszerbe való 

felvétele, változásai) nyomon követését. 
- Hardverváltozások automatikusan kerüljenek be a konfigurációkezelés 

adatbázisába. 
- Támogassa az eszközökrıl (pl. számítógépek, aktív eszközök, telefonkészülékek, 

szoftverek, stb.) részletes, a részegységeket is tartalmazó mőszaki leltár és leírás 
készítését. 

 

3.5.8 Szolgáltatási szint (SLA) kezelés szoftveres támogatása 

- Tegye lehetıvé az adott szervezet által másoknak nyújtott szolgáltatások 
definiálását, dokumentálását és kezelését. 

- Legyen képes meghatározni és kezelni a ténylegesen nyújtott szolgáltatási 
szinteket, és azokat összevetni az egyes SLA-kban rögzítettekkel. 

 
 

3.6 Tudás menedzsment 
 
Cél: Biztosítani, hogy az üzemeltetık és a döntéshozók számára az informatikai 
rendszerekrıl és szolgáltatásokról aktuális és pontos információk rendelkezésre 
álljanak.  
 
A tudás menedzsment magába foglalja és kezeli a konfigurációkezelés és 
változáskezelés 3.2. és 3.1.7. fejezetben leírt folyamatai során létrejött adatokat, 
melyeket a 3.5. fejezetben leírtaknak megfelelı támogató szoftver képes tárolni, 
kezelni, visszakeresni és riportolni. 
 
A tudásmenedzsment rendszer objektív adatokkal támogatnia kell az informatikai 
szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket a szolgáltatás teljes életciklusában. Fel kell 
mérni a szükséges információs igényeket, ki kell alakítani az ezen információk 
nyújtásához szükséges alapadatokat és azokat a folyamatokat, melyek során a szükséges 
információk elıállnak, megjelenítésre kerülnek és eljutnak azok felhasználóihoz, illetve 
a döntéshozóihoz.  
 
Lehetıvé kell tennie, hogy a szolgáltatás üzemeltetık és felhasználók rögzítsék, 
megosszák, megtalálják és felhasználják a tapasztalataikat. 
 
A tudás menedzsmentben tárolt adatokhoz a hozzáférést a megfelelı jogosultságokhoz 
kell kötni. 
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4. Informatikai szolgáltatástervezés - hosszú távú feladatok 
 
4.1 Szolgáltatási szint (SLA) menedzsment  

Szolgáltatási szint menedzsment az a folyamat, amely során a felhasználók és az 
informatikai szolgáltató szervezet között létrejött megállapodás alapján biztosítják az 
informatikai szolgáltatások közös megállapodásban rögzített minıségét, és ennek 
érdekében menedzselik azt. 
 
A Semmelweis Egyetem által elfogadott szolgáltatási szintek az informatikai 
üzemeltetık és az információkat felhasználók és az információkezelı eszközöket 
használók közötti megállapodásokban (SLA-kban) kerülnek meghatározásra. Amíg 
ezek a megállapodások nem jönnek létére, az alapvetı szolgáltatási követelményeknek 
az alábbi bontás szerint az egyes rendszerek üzemeltetési utasításaiban kerülnek 
rögzítésre. 
 

4.2 Rendelkezésre állás 
Intézetek valamennyi szervezeti egysége tevékenységében támaszkodik az 
informatikára, ily módon még a kisebb informatikai szolgáltatási zavarok is károsan 
befolyásolhatják a szervezetek munkavégzését. A szolgáltatásokat ezért úgy kell 
megtervezni és fenntartani - természetesen az indokolható költségeken belül -, hogy 
minimálisra csökkentsük bármely hiba hatását a szervezet tevékenységeire. A 
rendelkezésre állás-menedzsment feladata, hogy a rendszerek általános rendelkezésre 
állását javítsa – a felhasználók szolgáltatási igényeinek kielégítése érdekében – a 
megelızı javítási, karbantartási és hibaelhárítási tevékenységek optimalizálása révén. 

 

4.2.1 Rendelkezésre állás növelésének módjai 

A rendszer magasabb szintő rendelkezésre állása elsısorban homogén hardver és 
operációs rendszer platform bevezetésével biztosítható. 

 
Állásidı csökkentését a következı eszközökkel valósíthatjuk meg: 
- Hibák bekövetkezése és a tényleges észlelése közötti kiesı idı csökkentése 

hatékony diagnosztikai eszközök és riasztási rendszer alkalmazásával. 
- Észlelés és a diagnózis között eltelt kiesı idı: problémakezelési eljárásokkal 

csökkenthetı. 
- Diagnózis: korszerő diagnosztikai eszközök alkalmazásával gyorsítható. 
- Javítás idıtartama: moduláris felépítés és egyértelmő dokumentáció révén 

csökkenthetı. 
- Helyreállításra fordított idı: hatékony mentési/visszaállítási eljárásokkal, a 

tevékenységek újbóli futtatásának képességével csökkenthetı. 
- Katasztrófahelyzetbıl visszaállítás alapkövetelménye: naprakész mentések léte. 
- Hiba és a helyreállítás között eltelt idı a munkatársak készségszintjének 

fejlesztésével, oktatásával, képzésével, kommunikációs lehetıségek biztosításával 
csökkenthetı. 

- Minimális informatikai raktárkészlet szükséges az eszközök azonnali javításához, 
melyeknek folyamatosan rendelkezésre kell állnia (pl.:) 
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o alkatrészek, a nem garanciális gépekhez, 
o klaviatúra, egér, 
o tisztítóanyagok, 
o archiváláshoz szükséges kellékanyagok, 
o kábelek (adat-, táp-, patch-kábel) 
o ventillátorok PC-khez (tápegység és processzor) 
o tonerek, stb. 

 
Hibák száma a következı elvek alkalmazásával jelentıs mértékben csökkenthetı: 
Környezeti feltételek biztosításával csökkenthetjük a hibák kialakulását. Ennek 
érdekében a szervereket légkondicionált termekben kell elhelyezni, és ügyelni kell, 
hogy géptermek hımérséklete az elıírt határok között maradjon. A hőtırendszer 
megfelelı mőködését rendszeresen ellenırizni kell. 
 
Rack-szekrények - melyek aktív hálózati elemeket és/vagy szervereket tartalmaznak, 
és nem klimatizált teremben helyezkednek el - megfelelı hıcseréjérıl gondoskodni 
kell. Rack-szekrénybe, - méretétıl, illetve azok hı-terhelésétıl függıen - esetleg 
termosztáttal kiegészítve ventillátor egységet kell beépíttetni. 
 
Szervereket és az összeköttetésüket biztosító, fontos aktív eszközöket szünetmentes 
áramforrásról szükséges mőködtetni. Szünetmentes áramforrások állapotát napi 
szinten UPS menedzselı szoftverrel figyelni kell. Az akkumulátorok kapacitásának 
csökkenése esetén gondoskodni kell azok cseréjérıl. 
 
Hibatőrı technikák alkalmazásával – megengedve a rendszer elemeiben hibák 
elıfordulását - de közben ezek káros hatásait meg kell szüntetni automatikus 
újraindítási, vagy újrafuttatási mechanizmusok alkalmazásával, diszktükrözéssel, 
illetve redundáns tápegységekkel. Informatikai rendszerek fejlesztési terveinek 
készítésekor törekedni kell redundancia nélküli diszkes adattárolás mellızésére. 
 
Duplázott, vagy alternatív rendszerelemekkel melyek – tartalék telekommunikációs 
vonalak és munkaállomások alkalmazásával – lehetıvé tesszük, hogy a munkát a 
rendszer egyik elemétıl egy másik rendszer eleme vegye át. 
 
Központi alkalmazásokat lehetıség szerint cluster-ben kell mőködtetni. A 
katasztrófatőrés alapfeltételeként javasolt a központi cluster rendszer egyik node-jának, 
és adattárolójának külön épületben lévı, szerver szobában mőködtetése. 
 
Megbízható összetevık segítségével, a szállítók és termékek, illetve szolgáltatások 
megbízhatósági szempontok szerinti kiválasztásával. 
 
Új informatikai eszközök (szoftver, hardver) vásárlása elıtt minden esetben konzultálni 
kell az Informatikai Igazgatósággal. Minden informatikai szerzıdésbıl legalább egy 
példánynak lennie kell az Informatikai Igazgatóságnál is. Az informatikai szerzıdés 
megszőnésérıl az érintett informatikai szervezeteket is értesíteni kell.  
 
IT infrastruktúra valamennyi számítógépét az Informatikai Igazgatóság által 
meghatározott vírusvédelemmel kell ellátni. Ezekbe természetesen beleértendık azok a 
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magán számítógépek is, melyek a dolgozók saját tulajdonát képezik, de a Semmelweis 
Egyetem hálózatához akár közvetett, akár közvetlen módon csatlakoznak. Csak az 
adott intézetért felelıs informatikus által bevizsgált, mőködı víruskeresıvel és annak 
legfrissebb adatbázisával ellátott gépet lehet az intézet hálózatában használni. Ezeken a 
gépeken lévı összes tartalomért a tulajdonos felelıs. Központilag beszerzett 
víruskeresı szoftver jogtisztaságát, és a licenszek rendelkezésre állását az Informatikai 
Igazgatóság biztosítja. 
 
Rendszeres karbantartással nagymértékben csökkenthetı a hibák száma. 
Számítógépeket évente portalanítani is kell, különös tekintettel a hőtırendszerre 
(ventillátorok, hőtıbordák), ezzel egyidejőleg a mőködıképességüket is ellenırizni 
kell. Eszközök, nyomtatók és egyéb perifériák karbantartását a gépkönyvükben 
elıírtak szerint kell elvégezni.   

 

4.2.2 Üzemeltetési jellemzık mérése 

Üzemeltetéssel kapcsolatos információkat az informatikai szervezetek mérik és 
naplózzák. Naplózott adatok segíthetnek problémák megállapításában, azok 
megoldásában és az esetleges vitás kérdések eldöntésében.  
 
 

4.3 Kapacitásmenedzsment 
 
Célja, hogy a jelenlegi és jövıbeni igényeknek megfelelı informatikai kapacitás, 
rendelkezésre álljon.  
 
Üzleti szintő kapacitásmenedzsment 
Amennyiben a Semmelweis Egyetem üzletmenete úgy kívánja, új szolgáltatásokat kell 
létrehozni, esetleg meglevıket megszüntetni.  
 
Szolgáltatás szintő kapacitásmenedzsment  
A szolgáltatások erıforrás igényeinek feltárásával és elemzésével segíti a szolgáltatási 
szint (SLA) követelmények betartását.  
 
Erıforrás szintő kapacitásmenedzsment:  

- Egyes konfigurációs elemek igénybevételét figyeli, elısegíti azok optimális 
használatát.  

- Támogatja új rendszerek és kiegészítı hardver elemek költségeinek indoklását, így 
a szolgáltatások magasabb szintjének elérésében fontos szerepet játszik. 

- Kapacitásmenedzsment felméri a várható igényeket, és ezeket összeveti a jövıbeli 
kapacitásokkal, elemzi a jelenlegi terheléseket és kapacitásokat. 

- Hosszú távon kiegyensúlyozott informatikai kapacitások meglétét biztosítja a 
szervezet tevékenységének támogatása érdekében. 

 

4.3.1 Kapacitásmenedzsment eszközei 

Alapvetı fontosságú a mérés, vagyis megbízható adatok rendelkezésre állása, melyet 
csak alkalmas szoftvereszközök segítségével lehet elérni. 
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Rendszermonitorozó eszközök 
Ezek az eszközök az egész rendszerrıl, vagy annak egy részhalmazáról meghatározott 
szempontok szerint információkat győjtenek. Ezek a monitorok zömében úgy győjtik 
az adatokat, hogy elıre meghatározott idıpontokban mintát vesznek. A mintavételezés 
gyakoriságát meghatározhatjuk, hogy hány percenként kérünk adatokat.  
 
A méréseket az Informatikai Igazgatóság, és az informatikai szervezetek 
rendszergazdái végzik, illetve értékelik ki. Ha szükséges (pl. rendszeres processzor 
túlterheltség), változtatási kérelemmel fordulnak a változásmenedzserhez. A kritikus 
hálózati forgalmakat az Informatikai Igazgatóság jelenleg is monitorozza. 
 

4.4 Szolgáltatásfolytonosság menedzsment 
 
Célja, hogy támogassa az üzletmenet folytonossági folyamatokat, továbbá biztosítsa, 
hogy az informatikai rendszerek és szolgáltatások (informatikai rendszerek, hálózatok, 
kommunikáció, üzemeltetési és ügyfélszolgálati szolgáltatások), az elıre megállapított - 
a mőködési folyamatokból levezethetı – idıtartamon belül rendelkezésre álljanak.  
 
A szolgáltatásfolytonosság menedzsment nem foglalkozik azon meghibásodásokkal, 
melyek az incidens és problémakezelés tárgyai (lásd 3.1.4 - 3.1.6. fejezetek).  
 
A szolgáltatásfolytonosság biztosítás követelményeit (megengedhetı kiesési idı) a 
szolgáltatásokat igénybe vevı szervezeti egységekkel közösen kell meghatározni, 
figyelembe véve azokat a mőködési folyamatokat, melyeket az adott informatikai 
rendszerek és szolgáltatások támogatnak. 
 
A szolgáltatásfolytonosság menedzsment egyik eszköze az informatikai katasztrófa 
elhárítás, melyet a 3.3. fejezet szabályoz. A katasztrófa elhárításon túl rendelkezni kell 
tervekkel az informatikai szolgáltatások és szolgáltatási folyamatok folytonosságának 
biztosítására is. 
 
A szolgáltatásfolytonossági intézkedésekben foglaltakat oktatni kell. A szolgáltatás-
folytonossági intézkedések ismeretét rendszeres idıközönként ellenırizni kell. A 
szolgáltatásfolytonossági intézkedések végrehajtását rendszeresen tesztelni kell. Ezen 
tesztelés nem befolyásolhatja károsan az informatikai rendszerek és szolgáltatások 
mőködését.  
 
 

4.5 Információbiztonság menedzsment 
 
Célja, hogy az informatikai biztonsági intézkedések összhangban legyenek az Egyetem 
információbiztonsági elvárásaival, illetve informatikai biztonsági vonatkozásai teljes 
körően megvalósuljanak.  
 
Az Egyetem információbiztonság irányítási rendszere az SE – IPBS-ében van 
meghatározva.  
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Az információbiztonsági intézkedések – és ezen belül az informatikai biztonsági 
intézkedések – az informatikai rendszereket és az azokban tárolt információkat érintı 
kockázatokkal összhangban kerültek meghatározásra és rögzítésre a SE IÜSZ-ben és a 
rendszerek RIBSZ-ében. 
 
Az IPBS informatikai biztonsági szabályainak ismeretével és betartásával kapcsolatos 
elıírásokat az 5.4.1-5.4.3. fejezetek elıírásai tartalmazzák. 
 
 

4.6 Beszállító/alvállalkozó menedzsment 
 
Célja, hogy a beszállítók/alvállalkozók és az általuk nyújtott szolgáltatások kézben 
legyenek tartva, annak érdekében, hogy az Egyetem megfelelı minıségő szolgáltatást 
kapjon.  
 
A beszállítókat/alvállalkozókat és az általuk nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
szerzıdéseket, egységes alapelvek alapján kialakított adatbázisban kell nyilvántartani. 
Ezt az adatbázist folyamatosan aktualizálni kell az informatikai szolgáltatások 
életciklusa során. 
 
A beszállítókat/alvállalkozókat és az általuk nyújtott szolgáltatások kockázatait a 
kockázatelemzési módszertan szerint (lásd SE-IPBS) kell felmérni és az ezeknek 
megfelelı kontrolokat a beszállítói/alvállalkozói szerzıdésbe, illetve szolgáltatás 
felügyeleti folyamatokba be kell építeni. 
 
A beszállítók/alvállalkozók szerzıdéskötési, átvizsgálási és jóváhagyási folyamatát a 
SE minıségirányítási rendszerével és gazdálkodási szabályzataival összhangban kell 
kialakítani, de különös figyelemmel kell lenni az informatika és információ biztonsági 
szempontokra. 
 
A beszállítók/alvállalkozók által nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan monitorozni 
kell és igazolni az SLA szintek betartását. 
 
A beszállítókkal kapcsolatos elvárások és menedzselésükkel kapcsolatos szabályozások 
6. fejezetben, a szolgáltatókkal kapcsolatosan pedig a 7. fejezetben találhatóak. 
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5. Informatikai szolgáltatások alapjai 
 
5.1 Fizikai és környezeti intézkedések 

Informatikai eszközöket tartalmazó helyiségek tőzvédelmi, továbbá a helyiségekbe való 
belépés és benntartózkodás általános szabályai részletesen az SE-IBPS 7. fejezetében 
találhatóak, ebbıl a kritikus területekre vonatkozó pár lényeges szabályt példaként a 
következıkben felsorolunk. 

5.1.1 Szerverszobákra, géptermekre vonatkozó intékedések 

- A teremben az üzemeltetı személyzeten kívül csak az alábbi személyek 
tartózkodhatnak: 
o informatikai szervezet vezetıje és felettesei, 
o üzemeltetésre és egyéb feladatok ellátására szerzıdéssel alkalmazott külsı 

munkatársak (az informatikai szervezet vezetıjének elızetes engedélyével), 
o takarítók az üzemeltetık jelenléte mellett. 

- Szerverterem ajtajának állandóan zárva kell lennie. 
- Teremben a biztonságos mőködtetéshez elengedhetetlen rend kialakításáért és 

megtartásáért a rendszergazdák felelnek. 
- Szerverterembe ételt, italt bevinni, illetve ott elfogyasztani tilos. 
- Teremben levı berendezéseket rendeltetésszerően, hivatalos munkák elvégzésére 

lehet csak igénybe venni. 
- Terem kulcsainak egy példánya zárt, lepecsételt dobozban a portán is 

megtalálható, ez csak katasztrófa esetén vehetı igénybe. Kulcs leadását és 
felvételét a portaszolgálat rögzíti. 

 
Mágneskártyás beléptetı rendszerrel ellátott szervertermi ajtók: 
- Mágneskártyák jogosultságait az Informatikai Igazgatóság (gépterem vezetıje) 

határozza meg, és szükség szerint intézkedik annak megváltoztatásáról. 
- Belépésre jogosító mágneskártyát csak az Informatikai Igazgatóság vezetıje által 

összeállított listán szereplı személyek kaphatnak. 
- Mágneskártya visszaadása szükséges, ha az illetékességi listán szereplı személy 

munkaköre megváltozik, vagy távozik az Egyetemrıl. 
 

Behatolás elleni riasztóval ellátott szervertermek: 
- Riasztó élesítését az informatikusok/rendszergazdák végzik el a munkaidı 

befejezésekor. Riasztó élesítésének feloldását a munkanapok üzemkezdetén az 
elsıként érkezı informatikus/rendszergazda végzi el. A riasztó kulcsa a munkaidı 
befejezésétıl a következı munkanap kezdetéig a portán van lezárt, lepecsételt 
dobozban. A kulcs leadását és felvételét a portaszolgálat rögzíti. 

- Kivételes esetekben a riasztó élesítésére az üzemeltetés vezetıje engedélyt adhat 
az üzemeltetı személyzet bármely tagja számára. 

- A teremben mőködı szerverek és egyéb fontos eszközök a rövid idejő 
áramkimaradások kivédésére, illetve az adat-konzisztencia biztosítása érdekében a 
tápellátást szünetmentes áramforrásokon keresztül kapják. Szünetmentes 
áramforrások célszerően ezekben a termekben legyenek elhelyezve és beépített 
SNMP-modulon, vagy soros vonalon keresztül folyamatos hálózati 
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adatkapcsolatban kell, hogy legyenek az általuk árammal ellátott szerverekkel. 
Áramszünet esetén a szervereket le kell állítaniuk. A szünetmentes áramforrást 
egyéb célra (pl. takarítás) tilos használni! 

 
 
5.2 Felhasználókra vonatkozó szabályok és kötelességek 

 
Felhasználó a Semmelweis Egyetem informatikai rendszereit használó, egyetemi 
dolgozó, illetve erre külön engedéllyel rendelkezı külsıs személy. 

 
Felhasználó kötelességei: 
- Felhasználókra vonatkozó üzemeltetési szabályok betartása. 
- Rendelkezésére bocsátott informatikai eszközök megóvása. Anyagilag felelıs a 

leltári nyilvántartásban szereplı, személyi kartonra felvett, illetve az elosztási 
jegyzéken szereplı informatikai eszközök (hardver, szoftver) megırzéséért, gondos 
kezeléséért. 

- Belépési jelszavának (jelszavainak) gondozása, az elıírt, vagy javasolt idıben 
történı megváltoztatása, dokumentálása, titkosságának megırzése. 

- Gépében levı információk védelme miatt, ha otthagyja a munkaállomást, köteles azt 
olyan állapotba hozni, hogy illetéktelen azt ne használhassa. 

- Üzemeltetı személyzet utasításainak végrehajtása. 
- Gép használatával kapcsolatos fontos események, hibák naplózása. 
- Más felhasználók figyelmeztetése a szabályzatok betartására, a nem 

rendeltetésszerő, illetve szabályzatokkal ellentétes használat megakadályozása és 
jelzése. 

- Esetlegesen felfedezett biztonsági, vagy mőködési problémák jelzése az illetékes 
ügyfélszolgálatnak.  

- Felhasználó igénybe veheti az Informatikai Igazgatóság ügyfélszolgálati 
támogatását, illetve adott rendszerekkel kapcsolatos problémák esetén a többi 
ügyfélszolgálatét is.  

- Felhasználó semmilyen esetben nem fordulhat közvetlenül külsı céghez 
hibaelhárítás céljából.  

- Feladatainak elvégzéséhez szükséges alkalmazói programok kezelésének megfelelı 
szintő ismerete. 

 
Felhasználónak tilos: 
- A gépek megbontása, hardverkonfigurációk megváltoztatása. 
- Más felhasználók munkájának zavarása, dokumentumainak illetéktelen 

megtekintése, másolása. 
- Hálózat megbontása, átstrukturálása, gépek, eszközök engedély nélküli 

csatlakoztatása, áthelyezése. 
- Szoftver installálása. 
- Más felhasználók gépén lévı szoftver engedély nélküli használata. 
 
Amennyiben a felhasználó az SE-IÜSZ-ben foglaltakat szándékosan, vagy gondatlanul 
megszegi, közvetlen felettese, illetve az informatikai szervezet vezetıje írásban 
tájékoztatja a felettes vezetıt, aki saját hatáskörében dönt a szankciókról. 
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5.3 Üzemeltetıkre vonatkozó elıírások 

5.3.1 Üzemeltetı szervezet 

 
Semmelweis Egyetem IT infrastruktúrájának üzemeltetési feladatait az Informatikai 
Igazgatóság látja el.  
 
Egyes karok / intézetek, szervezetek illetve a hatáskörükben mőködı informatikai 
rendszerek üzemeltetési feladatait az arra kijelölt illetékes informatikai szervezetei 
(csoport, osztály, személyek) látják el. 
 
Üzemeltetı szervezet feladatai: 
- Irányítja a hozzá tartozó terület informatikával kapcsolatos szolgáltatói, 

üzemeltetıi tevékenységet. 
- Fogadja a szakmai területekrıl érkezı fejlesztési igényeket, és jóváhagyás esetén 

gondoskodik azok megvalósításának elıkészítésérıl. 
- Üzemelteti a szervezeti egység helyi alkalmazásait. 
- Gondoskodik a hozzá tartozó terület rendszergazdai feladatainak ellátásáról. 
- Gondoskodik az ügyfélszolgálat, a változáskezelés, a problémakezelés, az 

incidenskezelés és a konfiguráció kezelés mőködtetésérıl. 
- Elkészíti, és folyamatosan aktualizálja a katasztrófa-elhárítás tervét. 
- Gondoskodik a hozzá tartozó terület infrastruktúrájának fejlesztésérıl és 

üzemeltetésérıl. 
- Gondoskodik az Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (SE-IÜSZ) aktualizálásáról. 
- Érvényesíti az informatikai biztonsági, adatbiztonsági elvek betartásáról szóló 

rendelkezéseket. 
- Feladatai végrehajtása érdekében összeállítja a hozzá tartozó terület éves 

informatikai munkatervét és informatikai költségvetését, együttmőködve az 
Informatikai Igazgatósággal és a Gazdasági- Mőszaki Fıigazgatósággal. 

- Részt vesz a hatáskörébe rendelt informatikai vonatkozású szerzıdések 
elıkészítésében, annak megkötésében. 

- Kapcsolatot tart:  
o egyetemi szervezetekkel, 
o szakmai kapcsolatot tart a többi intézet informatikai szervezeteivel, 
o intézet felhasználóival. 

 
- Üzemeltetı szervezet dolgozói a külsı szerzıdéses munkatársakkal, illetve egyéb 

eseti megbízással munkát végzı munkatársakkal együtt, (továbbiakban: 
üzemeltetık) mőködtetik az intézet számítógépes hálózatát, géptermét, támogatják 
az egyes munkaállomások üzemelését, elhárítják a fellépı hibákat, gondoskodnak 
azok megszüntetésérıl.  

- Véleményezik, illetve megvalósítják az intézetek informatikai fejlesztéseit.  
 

Üzemeltetı szervezet dolgozóinak aktuális névsora, elérhetısége (e-mail cím, 
telefonszám) és az egyes személyek üzemeltetésben betöltött szerepe az Intraneten 
kerül közzétételre. 

 



 

 
Semmelweis Egyetem Informatikai Üzemeltetési Szabályzat v2.0, 2012. 

40 

5.3.2 Üzemeltetés vezetı 

Az egyetemi IT infrastruktúra és a központi szolgáltatások üzemeltetésének vezetését 
az Informatikai Igazgatóság vezetıje, az egyetemi szintő rendszerek üzemeltetésének 
koordinációját az üzemeltetı informatikai szervezet vezetıje által kijelölt személy(ek), 
a karnál/intézetnél az illetékes informatikai szervezet vezetıje, vagy az általa kijelölt 
személy(ek) látják el. Ezen személyek aktuális névsora és elérhetısége a fentebb 
említett, intraneten közzétett listában megtalálható kell, hogy legyen. 

 
Feladatai: 
- Egyetem feladatait támogató informatikai tevékenységek szakmai irányítása. 
- Egyetem hardver és szoftver eszközeinek folyamatos karbantartásának szervezése, 

mőködıképességük biztosítása. 
- Szerverszobák és géptermek tevékenységének, szolgáltató munkájának irányítása, 

megszervezése. 
- Informatikai rendszerek mőködésének felügyelete, és biztonságuk szempontjából 

lényeges paramétereinek folyamatos figyelemmel kísérése. 
- Javaslattétel a rendszerek szők keresztmetszeteinek felszámolására. 
- SE-IÜSZ, valamint az SE-IBPS betartatása, a végrehajtás intézet szintő 

megvalósulásának ellenırzése. 
- Felelıs a szerveren lévı adatok biztonsági másolatainak készítéséért és 

karbantartásáért. 
- Részt vesz az adatvédelmi tevékenységet segítı nyilvántartási rendszer 

kialakításában. 
- Tevékenységérıl folyamatosan beszámol az İt delegáló szervezet vezetıjének.  
- Az üzemeltetés vezetıje, ezeken túlmenıen gondoskodik az üzemeltetési 

támogatás (support) ellátásáról. 
- IT infrastruktúra és az egyetemi központi rendszerek üzemeltetésrıl az 

Informatikai Igazgatóság igazgatója idıszakonként beszámol az SMF 
fıigazgatónak, illetve az informatikai területet irányító rektor-helyettesnek.  

- Egyéb intézetek esetében felettes vezetınek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 

5.3.3 Rendszergazda 

A rendszergazdák az üzemeltetı szervezet speciálisan képzett belsı munkatársai, akik 
ellátják a szerverek és rendszerek üzemeltetési feladatait, konfigurálják a 
munkaállomások, kliens gépek, nyomtatók és egyéb eszközök rendszerhez tartozó 
beállításait, illetve gondoskodnak a rendszerhez tartozó szoftverek telepítésérıl és 
azok frissítésérıl. 

 
Feladatai: 
- Felviszi és karbantartja a felhasználók - adott rendszer használatához szükséges 

adatait - bejelentkezési neveit, jelszavait. Kikényszeríti a jelszavak rendszeres 
lecserélését a felhasználók által, a jelszópolitikában meghatározottak szerint.  

- Beállítja a megfelelı jogosultságokat és kijelöli a közösen használatos 
könyvtárakat, továbbá korlátozzák a felhasználók által elfoglalható maximális 
háttérkapacitás nagyságát. Közösen használt könyvtárakban fölöslegesen meglévı, 
nem azonosítható fájlokat törli (megfelelı archiválás biztosítása mellett). 

- Adatok reprodukálhatóságának érdekében rendszeres mentést és archiválást végez 
az ide vonatkozó helyi elıírások szerint. A mentéseket és archívumokat tartalmazó 
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adathordozót jól zárható, tőzbiztos helyen tárolja, melyhez az üzemeltetés 
vezetıjén és a rendszergazdán kívül csak feletteseik férhetnek hozzá. 

- Jogtiszta szoftverek telepítése a szervereken, jogtiszta kliensszoftverek 
telepítéseinek irányítása, azok felhasználása során felmerülı felhasználói igények, 
kérdések kezelése. 

- Szerver gépek naplóinak vezetése. 
- Kapcsolattartás más szervezetek rendszergazdáival. 
- Intézetek költségkereteik terhére részt vesz olyan továbbképzéseken, 

tanfolyamokon, melyek szükségesek munkája biztonságos, magas szintő 
végzéséhez. Önképzéssel is gyarapítja az üzemeltetési feladatok ellátásához 
szükséges ismereteiket. 

- A rendszergazda köteles dokumentálni minden, a rendszeren végzett módosítást és 
kifejezetten az operációs rendszer beállításait érintı változtatásokat!  

 
Amennyiben az Informatikai Igazgatóság rendszergazdája bármely Informatikai 
Igazgatóságon kívül esı szerveren változtatást végez, köteles elıre írásban értesíteni a 
szervert üzemeltetı helyi informatikai szervezetet és csak annak jóváhagyását 
követıen végezheti el a változtatást. 
 
Szükséges képzettség, gyakorlat: 
- Hálózati ismeretek: LAN, WAN alapismeretek, Cisco eszközök és 

hálózatmenedzsment programok kezelésének alapismerete. 
- Szerverek ismerete, melyek az Informatikai Igazgatóság, kari, intézeti szinteken 

mőködnek. 
- Egyetemi szerverek ismerete (csak az Informatikai Igazgatóságon szükséges). 
- Ahol Novell szerver üzemel, Novell alapismeretek is szükségesek. 
- Ahol Linux szerver üzemel, szükségesek a Linux adminisztrációs ismeretek. 
- Ahol Samba szerver is üzemel, szükséges a Samba alapismeret.   
- PC-s hardver-, és szoftverismeretek. 
- Önálló, döntésképes személyiség. 

 

5.3.4 Alkalmazásgazdák 

Alkalmazásgazdák az alkalmazások vonatkozásában ellátják a rendszergazdáknál 
ismertetett feladatokat. Alkalmazásgazdának olyan mélységő ismeretekkel kell 
rendelkeznie, hogy a rá bízott rendszer zavartalan és biztonságos mőködését meg tudja 
teremteni. 
 
Az informatikai rendszerek üzemeltetésében résztvevı intézetek, szervezetek 
valamennyi nagyobb, központilag mőködtetett informatikai alkalmazáshoz 
alkalmazásgazdákat neveznek ki, több intézetet, szervezetet érintı alkalmazások 
esetén a helyi szakmai (nem informatikai, pl. orvos szakmai, gazdasági,) problémák 
hatékony, és koncentrált kezelése érdekében helyi alkalmazásfelelısök kijelölése is 
indokolt lehet.  

 

5.3.5 Operátorok 

Az operátorok szerver-, illetve géptermek és a központi szolgáltatások felügyeletét 
ellátó számítástechnikai munkatársak. 
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Feladataik: 
- Hatáskörükbe tartozó üzemeltetési feladatok ellátása, eszközök felügyelete, 
- Elvégzett, vagy automatikusan lezajlott tevékenység naplózása. 
- Munkaidın túl lezajló automatizált tevékenységek – mentések, archiválások stb. – 

felügyelete. 
- Rendszeres, de nem automatizált feldolgozások elvégzése. 
- Esetenkénti tervezett leállások, karbantartások végzése, amennyiben ez a 

tevékenység nem igényli a rendszergazdák szakértelmét és jelenlétét. 
- Hatáskörüket meghaladó hiba esetén az illetékes rendszergazda, vagy vezetı 

értesítése. 
- Szerver-, illetve gépterem katasztrófahelyzete esetén az illetékesek riasztása. 
- Nyilvántartják a gép/szerverterembe rendszeresen, illetve ideiglenesen belépık 

adatait az erre a célra rendszeresített gép/szerverterem naplóban. 
 

5.3.6 Helyi informatikai felelıs 

 
Feladatai: 
- Helyi informatikai hálózat, az informatikai hardver és szoftver eszközök 

rendeltetésszerő és hatékony mőködésének biztosítása, illetve közremőködés az 
Informatikai Igazgatósággal azok támogatásában, felügyeletében, szervízelésében 
és karbantartásában. 

- Felhasználókkal kapcsolatos információk (elérhetıség, jelszavak) nyilvántartása. 
- Internet-hozzáférések felhasználónkénti beállítása, e-mail címek létrehozása. 
- Informatikai eszközök, hálózati elemek, hardver konfigurációk, szoftvereszközök 

nyilvántartása (IP címek, konfigurációk, szoftver licenszek),  
- Felhasználók támogatása, hibajelzések fogadása, kezelése, megoldása, ennek 

hiányában a problémák továbbítása. 
- Szervezet által használt informatikai rendszerek, alkalmazások informatikai 

támogatása azok Üzemeltetési Szabályzataiban foglaltak szerint.  
- Rendszergazdai feladatok ellátása a helyi szerverek és helyi szinten mőködtetett 

rendszereket illetıen (szerverfelügyelet, levelezés, vírusvédelem, .... stb.). 
- Informatikai problémák esetén konzultál, szakszerő hibajelentés tesz az 

Informatikai Igazgatóságnak, rendszerekkel, alkalmazásokkal kapcsolatos 
problémák esetén a rendszergazdák, alkalmazásgazdák, illetve a helyi szakmai 
felelısök felé.  

- Javaslatot tesz informatikai eszközök áthelyezésére, nem megfelelı kapacitás, 
illetve minıség esetén azok cseréjére, beszerzésére és szükség szerint 
közremőködik annak elıkészítésében, kivitelezésében, telepítésében. 

 
 
5.4  Az üzemeltetés biztonsága 

5.4.1  Adatállományok minısítése 

Az Egyetem adatállományait a SE-IBPS által meghatározott adatcsoportonként, illetve 
felhasználói rendszerenként az 1995. évi LXV. törvény alapján minısíteni kell, a 
felhasználási és tárolási szempontok figyelembe vételével. Minısített adatok kezelését 
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a SE-IBPS és az ún. „Titokvédelmi Szabályzat” alapján kell elvégezni, mely 
szabályzat készítésérıl gondoskodni kell. 
 

5.4.2  Biztonsági szabályok betartása 

SE-IBPS által elıírt intézkedések betartását rendszeresen ellenırizni kell. 
Gyakorlatban az illetékes informatikai szervezetnek kell megvizsgálni azok 
érvényesülését, és javaslatot tenni azok továbbfejlesztésére. 
 

5.4.3  Biztonsági szabályok változása 

Biztonsági szabályokkal kapcsolatos jogszabályi változásokat rendszeresen követni 
kell. Az üzemeltetés vezetıje az Informatikai Biztonsági Felügyelıvel közösen 
gondoskodik a SE-IBPS-ben azok átvezetésérıl és az érintettek értesítésérıl. Egyes 
feladatkörök változásának, új felhasználói rendszerek beállításának, vagy 
megszőnésének az üzemeltetési biztonságra vonatkozó szabályok aktualizálásával kell 
együtt járni. 
 

5.4.4  Vírusellenırzés és - védelem 

Vírusok elleni védelemnek a Semmelweis Egyetem informatikai rendszereinek 
egészére ki kell terjednie, és folyamatosnak kell lennie. Vírusvédelmi stratégiában az 
elsıdleges hangsúlyt a megelızésre kell tenni, vagyis olyan üzemeltetési rendet, 
felhasználói magatartást kell megkövetelni, amely a vírusok bejutásának esélyét 
minimalizálja. 

 
Vírusvédelemmel kapcsolatos teendık: 
- Munkaállomásokon külsı adathordozókat (floppy, CD, pendrive, stb.) csak 

vírusellenırzés után szabad használni, ezt kötelezıvé kell tenni. 
- Kommunikációs csatornákon (internet, e-mail, stb.) átvett fájlok felhasználói 

vírusellenırzését is minden esetben el kell végezni.  
- Vírusfertızés esetén el kell távolítani az adathordozóról a vírust, és értesíteni kell 

az üzemeltetıket a vírus fajtájáról, az adathordozó származási helyérıl, és minden 
ezzel kapcsolatos ismert körülményrıl.  

 
Vírusfert ızésbıl származó adatvesztésekért a munkaállomás felhasználója felelıs! 
 
 

5.5  Internet használat 
Az egyetemi Internet használatánál elsıdlegesen az internet szolgáltatató (NIIFI) 
használattal kapcsolatos elıírásait kell szem elıtt tartani. 

          A NIIFI felhasználói szabályzatát a következı címen tekinthetjük meg: 
http://www.niif.hu/files/aup-hu.pdf 
 

5.5.1  Internet-illemkódex 

Cél a munkahelynek megfelelı hatékony Internet-használat kialakítása, de ezzel 
együtt nem cél az internet által nyújtott lehetıségek korlátozása. 
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Nem mindenki tudja, ha képeket nézeget, filmet tölt le, folyamatosan rádiót hallgat, 
vagy élı közvetítést néz, akkor ezekkel nagy adatforgalmat generáló tevékenységeket 
végez, és ezzel akadályozza azokat, akiknek munkájukhoz kell sürgısen letölteni 
valamit az internetrıl. 
 

5.5.2  Javaslatok, utasítások az internet használatához 

Alábbi tevékenységeket mindenki kizárólag az otthoni internet-elérésén használja: 
− Real-time videók letöltése, 
− Webkamera-közvetítések, 
− Játékok, filmek, zeneszámok letöltése, 
− Képek, szexképek nézegetése, 
− On-line rádió, tv-mősor élvezete. 

 
A felhasználók a fájlszervereken ne tároljanak nem a munkájukhoz szükséges, 
magánjellegő információkat. Munkához nélkülözhetetlen, nagyobb (>10 MB) 
letöltéseket, ha ez lehetséges, 16 óra után kell elvégezni. Munkaidı után mindenki 
kapcsolja ki a gépét (az éjszakai letöltések kivételek). Éjszaka bekapcsolt gépek 
internet kapcsolattal (megnyitott weblap) jelentıs forgalmat generálnának.  
 
Kezdılap beállítás: kezdılap beállításként az egyetemi intranetet kell választani.  
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6. Informatikai fejlesztések és beszerzések 
Az informatikai beruházások elıkészítésére, jóváhagyására és megvalósítására 
vonatkozóan mindenkor a közbeszerzési törvény érvényes elıírásai és az Egyetem 
Létesítménygazdálkodási Szabályzata szerint kell eljárni. 
 

6.1 Források, beszerzés menete 
Az informatikai eszközök beszerzésére fordítható összegeket az Egyetem és az 
intézetek mindenkori éves költségvetése szabja meg. Szervezeti egységek kötelesek 
informatikai igényeiket a kari/intézeti költségvetés összeállítása elıtt az informatikai 
szervezettel és az Informatikai Igazgatósággal szakmai konzultáció keretében 
megtárgyalni. 

 
Év közben sürgısséggel jelentkezı igényeket az illetékes szervezeti egység ugyancsak 
az informatikai szervezetnek jelenti. Informatikai szervezet vezetıje az igény jogosságát 
megvizsgálja, és a megoldás módját is véleményezi. Igénylı szervezetnek csak az 
elvégzendı feladatot kell meghatároznia, a konkrét gépkonfigurációt, vagy szoftvert 
nem. Az eszközök kiválasztását az informatikai szervezet a rendelkezésére álló 
fejlesztési lehetıségek, tapasztalatok alapján az igénylıvel konzultálva dönti el. 
Egyetértés esetén a beszerzést az informatikai szervezet kezdeményezi, s figyelemmel 
kíséri annak lebonyolítását. 
 

6.2 Szoftverek kiválasztása 
Szoftverek kiválasztása az informatikai szervezet és az Informatikai Igazgatóság 
hatáskörébe tartozik. A különbözı felhasználói igények megfelelı szintő kielégítése 
érdekében a vásárolni kívánt szoftver kiválasztása elıtt az informatikai szervezet 
mindenképpen konzultál az illetékes felhasználó szervezet szakembereivel. 
 

6.3 Beszerzési módok 
A kiválasztott szoftverek beszerzési módjáról az informatikai szervezet, illetve ennek 
hiányában az Informatikai Igazgatóság dönt. A beszerzés történhet kész szoftver 
megvásárlásával, vagy szoftver fejlesztésével. A fejlesztést az informatikai szervezet a 
közbeszerzési szabályok betartása mellett vállalkozásba adhatja. 
 

6.4 Szoftvervásárlás 
Figyelembe kell venni a felhasználók tervezett számát, s a szoftvert a megfelelı számú 
felhasználói jogosultságot biztosító licenccel kell megvásárolni. Szoftver vásárlása is 
csak közbeszerzési szabályok szerint történhet. 
 
Külsı fejlesztés: 
Csak jóváhagyott fejlesztési szerzıdés alapján lehet végeztetni. A szerzıdésnek 
tartalmaznia kell az elkészítendı szoftver pontos specifikációját, illetve a szigorúan 
megkövetelt ütemtervet. 
 

6.5  Minıségbiztosítás 
Az informatikai rendszerek megbízható mőködése, rendszerfelügyelete és zavarmentes 
üzemeltetése megkívánja, hogy a rendszerbe illesztett szoftverek megfelelı minıségőek 
legyenek. Általános szempontként törekedni kell a szabványok betartására, amelyek 
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támogatást nyújtanak megrendelés esetén a követelmény specifikáció megadásához és a 
dokumentáció tartalmi és formai ellenırzéséhez. 
 
A rendszerben használatos informatikai elemektıl lényegesen eltérı számítástechnikai 
eszköz, vagy szoftver csak indokolt esetben, és csak önállóan üzemelı lokális 
munkahelyként mőködtethetı. 
 
A minıségbiztosításra vonatkozó nemzetközi és magyar szabványok, ajánlások: 
- SO/IEC 90003:2004 Software engineering -- Guidelines for the application of ISO 

9001:2000 to computer software 
- MSZ ISO 6592 T:1994 Információ-feldolgozó rendszerek. Irányelvek a 

szoftverrendszerek dokumentálásához. 
- MSZ ISO 9127:1994 Információ-feldolgozó rendszerek. Felhasználói 

dokumentáció és borítóinformáció fogyasztói szoftvercsomagokhoz. 
- ISO/IEC 9126:1991(E) Information technology – Software product evaluation – 

Quality characteristics and guidelines for their use 
- Common User Access, Advanced Interface Design Guide, IBM Documentation 
- The Windows Interface: An Application Design Guide, Microsoft SDK 

Documentation 
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7. Külsı cégek bevonása 
 
Informatikai Igazgatóság jogosult külsı céggel olyan szerzıdés elıkészítésére is, mely 
több informatikai szervezet által üzemeltetett számítástechnikai eszközök támogatására 
vonatkozik (pl. szerverek). Ebben az esetben a többi informatikai szervezet az ilyen 
központilag támogatott eszközökre csak az Informatikai Igazgatósággal egyetértésben és 
közösen köthet más céggel szerzıdést. 
 

7.1 Külsı cégek értékelése 
 
Külsı cégek értékelése a következı kérdések alapján történhet: 
- Külsı cég technikai szakértelme mire terjed ki? Milyen mélységő a kívánt 

szakértelem? Milyen vizsgákkal rendelkeznek? 
- Igényelt szolgáltatások tekintetében vannak-e referenciái, kik az ügyfelek? Milyen 

eredményeket értek el a kívánt szolgáltatás kapcsán? 
- Milyen - a szolgáltatások színvonalát rögzítı - szerzıdést javasolnak, és milyen 

pénzügyi konstrukciót ajánlanak hibás teljesítés esetére? 
- Fontos szempont lehet az, hogy a szolgáltató infrastruktúrája hogyan biztosít magas 

fokú rendelkezésre állást, biztonságot és hozzáférés-szabályozást (ha szükséges, pl. 
távmenedzselés).  

- Milyen színvonalú az ügyfélszolgálat (HelpDesk) és az auditált-e? 
- Ha szükséges, milyen módon és eljárásokkal képes a szolgáltató a hét minden 

napján, 24 órán át technikai támogatást adni? 
- Hogyan ítéli meg a szolgáltató cég üzleti stabilitását, mennyire bízik a szolgáltató 

cégben? 
- Nyújtanak-e magas prioritású (sürgıs) hibaelhárítási szolgáltatást? 
- Rendelkezik-e a cég ISO audittal? 

 
7.2 Szerzıdések ajánlott tartalma 

- Szerzıdı felek megnevezése, címe 
- Szerzıdés célja 
- Késedelmes teljesítés szankciói 
- Megbízó kötelességei 
- Vállalkozó kötelességei 
- Díjazás 
- Fizetési feltételek 
- Kapcsolattartás 
- Titoktartás 
- Szerzıdés idıtartama és megszőnése 
- Csereeszköz biztosítása, ha a javítás hosszú idıt venne igénybe 
- Kritikus eszközökhöz a szolgáltató tartalék alkatrészkészlettel kell, hogy 

rendelkezzen. 
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8. Üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok 
 
8.1 Semmelweis Egyetem informatikai hálózata (ábra) 
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8.2  Informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos egyetemi szabályzatok 

8.2.1 SE Informatikai Hálózati Szabályzat (SE-IHSZ) 

8.2.2 SE Informatikai Biztonsági Politika és Stratégia (SE-IBPS) 

8.2.3 Szoftver-nyilvántartási Szabályzat (kidolgozandó) 

8.2.4 Ideiglenes Számítógépes Ügyviteli Szabályzat (Adat-és Titokvédelem fejezet) 

8.2.5 Rendszerszintő Informatikai Biztonsági Szabályzat (sablon az SE-IBPS-ben)  

8.2.6 Katasztrófa elhárítási terv (informatikai szervezet a rendszereihez elkészíti) 
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8.3 Informatikai Rendszerek Üzemeltetési Dokumentációja 

8.3.1 Üzemeltetési dokumentáció sablon (minden rendszerhez, alkalmazáshoz) 

1.      Rendszer rövid ismertetése 

2.      Hardver, szoftver, környezeti feltételek 
2.1        Alkalmazott hardver eszközök 

2.1.1       Hálózati feltételek 

2.1.2       Szerver 

2.1.3       Kliens gépek 

2.1.4       Nyomtatók 

2.1.5       Egyéb  

2.2        Alkalmazott szoftver eszközök 

2.2.1       Operációs rendszer 

2.2.2       Adatbázis kezelı 

2.2.3       Kliens szoftverek 

2.2.4       Egyéb 
2.3        Lícenszek 

3.      Üzemeltetési folyamatok 
3.1        Szereplık, jogosultságok 

3.1.1       Felhasználók kezelése (szerepek, jogosultságok) 

3.1.2       Rendszergazda/alkalmazásgazda 

3.1.3       Rendszeradminisztrátor 

3.2        Üzemeltetı szervezet, elérhetıség 

3.2.1       Támogató (support) személyzet  

3.3        Rendszer beállítások  

3.3.1       Felhasználók beléptetés, jogosítás 

3.3.2       Rendszer paraméterezése  

3.4        Üzemeltetés 

3.4.1       Rendszeresen ismétlıdı feladatok 

3.4.2       Idıszakonkénti feladatok 

3.4.3       Eseti feladatok 

3.5        Rendszerkövetés 

3.5.1       Szoftververziók frissítése 

3.5.2       Követési adaptáció 

3.5.3       Továbbfejlesztés 

3.6        Üzemeltetés támogatás 

3.6.1       Help Desk 

3.6.2       Tanácsadás 

3.7        Rendszerfelügyelet 



 

 
Semmelweis Egyetem Informatikai Üzemeltetési Szabályzat v2.0, 2012. 

51 

3.7.1       Mőködés-, eszközfelügyelet,  

3.7.2       Alkalmazás felügyelet 

3.7.3       Adatbázis felügyelet 

3.7.4       Rendelkezésre állás felügyelet 

3.7.5       Automatikus riasztási lehetıségek 

3.8        Problémakezelés 

3.8.1       Problémák és kezelésük (szereplık, folyamat, határidık) 

3.8.2       Probléma eszkaláció 

3.8.3       Tudásbázis 

3.8.4       Megoldás automatizálás 

3.9        Rendszeradminisztráció 

3.9.1       Üzemeltetési naplók 

3.9.2       Rendszerkövetés 

3.9.3       Rendelkezésre állás 

3.9.4       Üzemeltetési költségek 

3.9.5       Számlázás 

3.10     Oktatás 

3.10.1    Oktatási igények 

3.10.2    Oktatásszervezés  

3.10.3    Oktatás 

3.10.4    Számonkérés 

3.11     Változáskezelés, optimalizálás 

3.11.1    Változási igények 

3.11.2    Változtatási alternatívák 

3.11.3    Erıforrásbecslés 

3.11.4    Kivitelezés 

3.11.5    Bevezetés 

4.      Adatkezelés, adatvédelem 
4.1        Illetékességi szintek 
4.2        Hozzáférés, jogosultságellenırzés 
4.3        Jelszavak 
4.4        Behatolás védelem 
4.5        Tőzfal  

5.      Mentés 
5.1        Mentési rendszer  

5.1.1       Mentési rendszer elvi mőködése 

5.1.2       Adatbázisok mentése 

5.1.3       Programrendszer mentése 

5.1.4       Környezeti beállítások, paraméterek mentése 
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5.2        Mentési idıszakok 
5.3        Naplózás 
5.4        Ellenırzés 
5.5        Visszatöltés 
5.6        Rendszer visszaállítás 

6.      Archiválás 
6.1        Archiválási rendszer 
6.2        Archív adatok kezelése 

7.      Minıségbiztosítás 
7.1        Folyamatok 
7.2        Tanúsítványok 

8.      Rendelkezésre állás 
8.1        Üzemeltetési erıforrások, üzemeltetési idırend  

8.1.1       Naptári idıalap 

8.1.2       Produktív idıalap 

8.2        Garantált szolgáltatási szint (SLA) 

8.2.1       Hálózat 

8.2.2       Szerverek 

8.2.3       Válaszidık  

9.      Katasztrófa terv  
9.1        Katasztrófa helyzet (definíció) 
9.2        Katasztrófa terv 

9.2.1       Riasztási terv 

9.2.2       Katasztrófa elhárítási tevékenységek 

9.2.3       Idıütemezés 

9.2.4       Eszkaláció 



 

 
Semmelweis Egyetem Informatikai Üzemeltetési Szabályzat v2.0, 2012. 

53 

8.4 Egyetemi, kari/intézeti hibakezelési folyamata 

Felhasználó

Központi 
szolgáltatással 

kapcsolatos hiba

Hiba

Helyi informatikai 
felelıs                     

(first level support)

Hiba bejelentés

Informatikai Központ
(hálózat, internet, 

vírusvédelem, 
szerverek, 

számítógépek)

Probléma megoldva

Szerzıdéses partner

Hiba eszkaláció

igen

Megoldja?

igen

nem

Más informatikai 
rendszerrel
kapcsolatos  

hiba

nem

Rendszergazdák , 
alkalmazásgazdák 
(Neptun,  OCS, op., 

levelezı, iktatási 
rendszerek, könyvtári 

adatbázisok, stb.)

igen

Megoldja?

nem

igen

Megoldja?

igen

nem

IK Ügyfélszolgálat  
(probléma elemzés)

Sratégiai
 partner

First level:
SE helyi felel ısök

SE Medsol Csoport
SE SAP Csoport

Second level Support:
ISH  Üzemeltetési 

Központ

IKGR-el    
kapcsolatos hiba

igen

nem

Felhasználó

Központi 
szolgáltatással 

kapcsolatos hiba

Hiba

Helyi informatikai 
felelıs                     

(first level support)

Hiba bejelentés

Informatikai 
Igazgatóság

(hálózat, internet, 
vírusvédelem, 

szerverek, 
számítógépek)

Probléma megoldva

Szerzıdéses partner

Hiba eszkaláció

igen

Megoldja?

igen

nem

Más informatikai 
rendszerrel
kapcsolatos  

hiba

nem

Rendszergazdák , 
alkalmazásgazdák 
(Neptun,   levelezı, 
iktatási rendszerek, 

könyvtári adatbázisok, 
stb.)

igen

Megoldja?

nem

igen

Megoldja?

igen

nem

Inf. Ig. 
Ügyfélszolgálat  

(probléma elemzés)

Stratégiai
 partner

First level:
SE helyi felel ısök
SE Klin. Inf. Oszt.
SE Gazd. Inf. Oszt.

Second level Support:
ISH  Üzemeltetési 

Központ

IKGR-el    
kapcsolatos hiba

igen

nem
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8.5 Konfigurációs elemek javasolt adatai 
 
Munkaállomások  
− hostnév  
− használó (felhasználónév, felhasználó csoport) 
− típus (pl. Albacomp Activa) 
− hardverkomponensek (pl. CPU(-k), memória, diszk, kontroller) felsorolása) 
− gyártói termékszám 
− telephely és cím 
− üzemelés helye (pl. II. em., 209. szoba) 
− leltári szám 
− gyártói sorozatszám 
− beszerzési ideje  
− üzembe helyezés dátuma 
− garancia idıtartama 
− garanciát nyújtó cég 
− státusz  
− státusz érvénybe lépésének idıpontja 

 
Munkaállomás szoftverek (operációs rendszer, alkalmazások)  
Egyedi bontásban 
− megnevezés (pl. Windows 2000 Professional) 
− verzió (verziószám és nyelv) 
− mely munkaállomásra van telepítve (hostnév: gyártói sorozatszám) 
− ha támogatás is van hozzá, a támogatási szerzıdés azonosítója: ebbıl a támogatás 

igénybevételéhez szükséges információk (támogatási feltételek és a támogatást 
nyújtó cég adatai) kikereshetık 

 
Összesítve 
− megnevezés és verzió 
− meddig érvényes a licenc 
− mennyiség (db) 
− beszerzési ár 

 
Szerverek  
− Host-név (pl. NMS) 
− funkció (pl. Fájlszerver) 
− típus (pl. IBM x206) 
− tartalom (hardver komponensek, pl. CPU(-k), memória, diszk, kontroller) 
− gyártói termékszám 
− telephely és cím 
− üzemelés helye (pl. III. em., 308. szoba) 
− leltári szám 
− gyártói sorozatszám 
− beszerzési ideje  
− beszerzési ára 
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− üzembe helyezés dátuma 
− garancia idıtartama 
− garanciát nyújtó cég 
− státusz  
− státusz érvénybe lépésének idıpontja 

 
Szerver szoftverek: (operációs rendszer, adatbázis kezelı, levelezı rendszer, WEB, 
mentés, vírusvédelem, egyéb helyi alkalmazás, stb.)  
 
Egyedi bontásban 
− megnevezés (pl. Windows 2000 Enterprise Edition) 
− verzió (verziószám és nyelv) 
− mely szerverre van telepítve (hostnév: gyártói sorozatszám) 
− ha támogatás is van hozzá, a támogatási szerzıdés azonosítója: ebbıl a támogatás 

igénybevételéhez szükséges információk (támogatási feltételek és a támogatást 
nyújtó cég adatai) kikereshetık 

 
Összesítve 
− megnevezés és verzió 
− milyen a lícenszelés (processzorszám, vagy felhasználószám alapú)  
− mennyiség (processzorok, vagy felhasználók száma) 
− meddig érvényes a licenc 
− beszerzési ár 

 
Szünetmentes tápegységek  
− hostnév, ha van (pl. bktups.sote.hu) 
− funkció  
− típus (pl. APC XL5000) 
− hardverkomponensek felsorolása 
− gyártói termékszám 
− telephely és cím 
− üzemelés helye (pl. III. em., 308. szoba) 
− leltári szám 
− gyártói sorozatszám 
− beszerzési ideje  
− üzembe helyezés dátuma 
− garancia idıtartama 
− garanciát nyújtó cég 
− státusz  
− a jelenlegi státusz érvénybe lépésének idıpontja 

 
Kiegészítık, perifériák (pl. rackszekrény, monitor, HDD)  
− megnevezés (pl. 42 U-s álló rackszekrény) 
− típus (pl. APC NetShelter 2101 BLK) 
− gyártói termékszám 
− melyik hosthoz tartozik (hostnév: gyártói sorozatszám; a hostok felsorolása). 
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− leltári szám 
− gyártói sorozatszám 
− beszerzési ideje  
− üzembe helyezés dátuma 
− garancia idıtartama 
− garanciát nyújtó cég 
− státusz 
− státusz érvénybe lépésének idıpontja 

 
Nyomtatók 
− megnevezés 
− funkció (pl. betegfelvételi nyomtató) 
− típus (pl. HP LaserJet 4500) 
− hardverkomponensek (pl. memória, lapadagoló, betőkészlet) 
− gyártói termékszám 
− telephely és cím 
− üzemelés helye (pl. III. em., 308. szoba) 
− leltári szám 
− gyártói sorozatszám 
− beszerzési ideje  
− üzembe helyezés dátuma 
− garancia idıtartama 
− garanciát nyújtó cég 
− státusz  
− státusz érvénybe lépésének idıpontja 
− melyik nyomtatószerver kezeli, vagy melyik géphez csatlakozik (hostnév: gyártói 

sorozatszám) 
 

Hálózati eszközök (router, switch, stb.)  
− hostnév  
− funkció  
− típus  
− tartalom (hardverkomponensek felsorolása) 
− gyártói termékszám 
− telephely és cím 
− üzemelés helye  
− leltári szám 
− gyártói sorozatszám 
− beszerzési ideje  
− beszerzési ára 
− üzembe helyezés dátuma 
− garancia idıtartama 
− garanciát nyújtó cég 
− státusz  
− státusz érvénybe lépésének idıpontja 
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Dokumentációk  
− Pl. hardver és szoftvertelepítési-, üzemeltetési, felhasználói dokumentációk, 

hálózati végpontok és munkaállomások kapcsolatát leíró dokumentáció, 
szabályzatok, stb. 


