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Kih

Az EDR hálózat felhasználói járványhelyzetben jelentkező 

igényei és azok biztosítása

❑ a hálózat és a szolgáltatások felértékelődése - elsődleges feladat az EDR közszolgáltatás  

biztosítása

❑ készenléti felhasználói igények preventiv felmérése

❑ a rendkívüli járványkezelési feladatokhoz kapcsolódó soron kívüli növekvő igények  

kiszolgálása

❑ kórházparancsnoki rendszer rádióterminállal ellátása, megyei védelmi bizottságok ellátottsága

ellenőrzése, TIK-ek és felhasználók szakrendszeri eszközei átcsoportosításnakbiztosítása

❑ a stratégiai tartalékkészlet minimálisan szükséges szintjének maghatározása, készletemelés  

kezdeményezése

❑ a stratégiai készlet megemelése keretében az egészségügyi ágazat kijelölt létfontosságú  

rendszerelemei EDR hálózathoz csatlakozása igényeinek tervezése

❑ a járvány esetleges 2. hulláma eszközigényeinek biztosítása
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Az EDR hálózat felhasználói járványhelyzetben jelentkező  

igényei és azok biztosítása

Felhasználó db

Rendőrség 936

HM 600

OMSZ 200

Kórházparancsnokok 126

Kijelölt egészségügyi ágazati
létfontosságú intézmények

340

Pro-M munkatársi kör
ellátása

70

Összesen 2272

COVID-19 második hullám
eszközigény

Felhasználó db

Rendőrség 456

HM 300

OMSZ 250

Kórházparancsnokok 126

Kijelölt egészségügyi ágazati
létfontosságú intézmények

-

Pro-M munkatársi kör
ellátása

92

Összesen 1224

COVID-19 első hullám
eszközigény

Központi stratégiai rádióterminál
tartalékkészlet

(a hálózatban használt eszközszám 5%-a)
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A kormányzati célú hírközlési szolgáltató EDR közszolgáltatás  

fenntartására hozott intézkedései

Pandémiás Tanács 2020. 02. 11.

BCP/DRP terv frissítése

Kritikus munkakörök és létszám áttekintése

Járványügyi szabályzat kiadása

Működőképesség fenntartása érdekében 

szükséges intézkedésekről VIG utasítás

Pandémiás Intézkedési Terv
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A kormányzati célú hírközlési szolgáltató EDR közszolgáltatás  

fenntartására hozott intézkedései

Operatív Törzs támogatása, egyeztetés a 

létfontosságú vállalatokat segítő akciócsoporttal 

Társasági szintű EDR kommunikáció 

bevezetése

Üzemeltetési kockázatok minimalizálása, 

peremfeltételek meghatározása

Rendszerszállítói távoli támogatási lehetőség 

kialakítása, külső erőforrások felmérése

Ügyeletek távoli munkavégzése technikai 

feltételeinek biztosítása

Műszaki tartalékok feltöltése

Üzletmenetfolytonosság fenntartásaPandémiás Tanács 2020. 02. 11.

BCP/DRP terv frissítése

Kritikus munkakörök és létszám áttekintése

Járványügyi szabályzat kiadása

Működőképesség fenntartása érdekében 

szükséges intézkedésekről VIG utasítás

Pandémiás Intézkedési Terv
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A szolgáltató szervezetének védelme érdekében meghozott  

járványkezelési lépések
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