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Fedezet biztosítása az információbiztonsági feltételek kialakításához a Polgármesteri
Hivatalban

A kötelezettség jogi háttere
A Magyar Országgyűlés 2013-ban megalkotta az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló L. törvényt, tekintettel arra, hogy a nemzet érdekében
kiemelten fontos – napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt – a nemzeti
vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs
rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága.
Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs
rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és
rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre
állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása,
ezáltal a kibertér védelme.
Ennek keretében, az említett törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a
biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. BM rendelet konkretizálta az
elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolását és egyben hozzárendelte
a konkrét fizikai és elektronikus védelmi rendszereket, amelyeket – többek között – nekünk is
kötelességünk teljesíteni az ASP rendszer bevezetéséig, amelyre már ez év végéig sor fog
kerülni, de kötelező 2019. január 1-től.
A 41/2015. BM rendeletben előírt követelményeknek megfelelően kértünk árajánlatokat azok
kialakítására (csatolva mellékletként), amelyből pontosan látszik, milyen biztonsági
fejlesztéseket kell megvalósítani. Természetesen, ezt a BM rendeletben is olvasható.
A követelmények megvalósításához minimum szinten, az ajánlatok alapján összesen 6 652 383
forint összegre van szükség. Ezen felül, mivel a pályázatunk keretében max. 8 db kártyaolvasót
tudtunk beépíteni, de szükség van további 15 darabra, melynek ára 13 900 Ft/db, azaz 208 500
Ft, és már beszerzésre kerültek a vírusvédelmi licenszek, összesen 1 269 600 Ft értékben, és
tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felmerülhetnek még kisebb, előre nem látható
kiadások, javasolnék egy 8,5 millió forintos keret biztosítását. Az ez évi költségvetésben
szerepel egy 5 millió forintos keret, így ehhez további 3,5 millió forint keret biztosítása
szükséges.

Kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjen megtárgyalni a kérelmet, és döntést hozni a
szükséges pénzügyi forrás biztosításáról.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályokban előírt
információbiztonsági és informatikai biztonság követelmény rendszerének kialakítására az
önkormányzat 2018. évi költségvetésében szerepelő fejlesztési célú tartalék keretét 3,5 millió
forinttal megnöveli, így összesen 8,5 millió forintos keretet biztosít a szükséges fejlesztések
megvalósításához.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
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