
1. Bevezetés

A készenléti szervezetek és a védelemigazgatásban mû-
ködô szervek 2006 óta a korábbi szegmentált és informá-
cióbiztonság szempontjából számos kockázattal jelle-
mezhetô analóg rádiórendszerek helyett az úgynevezett
Egységes Digitális Rádiótávközlô Rendszer (EDR) szol-
gáltatásait veszik igénybe. Az EDR-rendszer kormány-
zati célú hírközlési szolgáltatója a Professzionális Mobil-
rádió (Pro-M) Zrt. Mûködésének jogszabályi alapja a kor-
mányzati célú hálózatokról rendelkezô 346/2010. (XII.28.)
Korm. rendelet. 

A szolgáltatás mára teljesen beépült a készenléti fel-
használók napi szakmai feladataiba. A vezetôi, parancs-
noki munkát támogató, a felhasználó szervezeten belü-
li és azok közötti híradótámogatás infokommunikációs
eszközévé, a vészhelyzeti kommunikáció nélkülözhe-
tetlen rendszerévé vált. Az általános feladatok mellett
hangsúlyosan van jelen havária-helyzetekben, nagy lá-
togatottságú tömegrendezvények, úgynevezett kiemelt
biztosítási igénnyel jelentkezô események során, a ter-
ror elleni védekezéssel összefüggô feladatok és a ha-
tármenti migráció kezelésével összefüggô kihívások kap-
csán. A készenléti rádiórendszer szerepe jelentôsen
megnövekedett a SARS-CoV-2 (COVID19) járvány elle-
ni védekezéshez kapcsolódó rendészeti feladatok info-
kommunikációs támogatásában.

A további szakaszok a készenléti felhasználói körre
fókuszálva a járvány már lezajlott, illetve éppen folya-
matban lévô hullámainak jelentôsen megemelkedett,
EDR-érintettségû követelményeit foglalják össze, célul
tûzve a készenléti kommunikáció jelentôségének, az
EDR-közszolgáltatás fenntartása fontosságának kieme-
lését. Bemutatják a járvány következtében megjelenô
kihívások hatását, a készenléti felhasználók megnöve-
kedett soron kívüli feladataiból eredôen jelentkezô fel-
használói igényeket, valamint az EDR-közszolgáltatás
fenntartása érdekében a megnövekedett igényekre adott

kormányzati célú hírközlési szolgáltatói válaszokat. To-
vábbá rövid értékelést adnak a járvány immáron ötödik
hullámának idôszakában a korábban megtett intézkedé-
sek hatásáról, eredményességérôl. 

2. Kihívások az EDR-hálózattal szemben,
a járvány hatása a felhasználó 
szervezetre 

A 2019 decemberében a kínai Vuhan városában megje-
lent COVID19-fertôzés jelentôsen átformálta az elmúlt
években mind az egyének, mind a társadalom életét, a
nemzeti és világgazdaság mûködését. Nyomot hagyott
a személyiségekben, az államigazgatás, a kormányzat
mûködésén, az informatika, a hírközlés mindennapjain,
a közigazgatási informatikai, távközlési rendszerek fel-
használásán, és ezek mellett egy speciális területen: az
EDR-közszolgáltatást igénybe vevô felhasználók felada-
taiban, a hálózat, a szolgáltatások és a kormányzati célú
hírközlési szolgáltató mûködésében. 

A COVID19-járvány bekövetkezte az általános és kie-
melt készenléti felhasználói feladatokon túlmenôen jelent-
kezô leterhelést okozott a készenléti felhasználóknak
és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak. A fel-
használók és a szakmai felügyeletet ellátó Belügyminisz-
térium, az anyavállalat részérôl egyértelmûen megfogal-
mazódott a járványkezeléssel kapcsolatos felhasználói
igények minden körülmények közötti kiszolgálása, a há-
lózat erôforrásainak és szolgáltatásainak prioritásos biz-
tosítása. Vagyis a hálózat és a szolgáltatások felértéke-
lôdtek, elsôdleges feladattá vált az EDR-közszolgáltatás
biztosítása.

A készenléti felhasználók járványkezelés kapcsán
megnövekedett feladatai az EDR- eszközök használatá-
nak intenzív emelkedését is jelentették az egyes felhasz-
náló szervezeteken belüli, a szervezetek közötti és a jár-
ványkezelésben érintett hatóságokkal, intézményekkel
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A cikk bemutatja a több mint 15 éve kormányzati célú hírközlési szolgáltató EDR-közszolgáltatásának fenntartását célzó feladat-
rendszerében az általános mûködést meghaladó, járvány okozta felhasználói kihívásokat. A COVID-19 járvány a felhasználóknál
megnövekedett többletfeladatokat eredményezett, amik az EDR-szolgáltató részérôl válaszokat tettek szükségessé a kihívásokra
az EDR-közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében. Az írás érinti az üzletmenet-folytonosság érdekében meghozott 
szervezeti, rezsim- és adminisztratív intézkedéseket, valamint összefoglalót ad a járványkezelés eredményességérôl, kitekintve 
a COVID-típusú kihívások jövôbeli kezelésére.
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folytatott rádióforgalmazásban. Különösen érvényes ez
a rendészeti, igazgatási feladatok kapcsán az ORFK,
továbbá a védekezésben egyedi feladatokat ellátó MH,
valamint az OMSZ és az OKF központi, területi szervei
esetében (1. és 2. ábra). 

Bár a Kormány 2020 januárjában elrendelte a járvány
elleni védekezésért felelôs Operatív Törzs megalakítá-
sát, a járvány elsô hullámának bekövetkeztekor, a 2020
márciusában kihirdetett veszélyhelyzet idôszakában ter-
mészetesen még nem volt ismert, hogy egy hosszan el-
nyúló, immáron az ötödik szakaszában járó járványso-
rozattal állunk szemben, ami a készenléti felhasználók
számára is egy hosszantartó rendkívüli idôszakot kelet-
keztetett. A felhasználók és a kormányzati célú hírköz-
lési szolgáltató számára természetesen a COVID19 jár-
vány elsô hulláma okozta a legnagyobb terhelést 2020
márciusa és májusa között. Amikor a fertôzöttséggel kap-

csolatos következmények számszerûen csökkentek, sor
került a veszélyhelyzet megszûntetésérôl rendelkezô
2020. évi LVII. törvény hatályba lépésére. Ezzel egyidô-
ben a 2020. évi LVIII. törvény hatályba lépése járvány-
ügyi készültséget rendelt el. 

Azonban a rövid átmeneti csökkenésben a megtett
intézkedések értékelésére kevés idô jutott, hiszen már
2020 augusztusától bekövetkezett a járvány második
hulláma, majd nagyjából 2021 januárjától megkezdôdött
a COVID19 járvány harmadik hulláma. A harmadik sza-
kasz lecsengése 2021 júniusára tehetô, mikor is a jár-
vány elleni védekezésért felelô Operatív Törzs bejelen-
tette a harmadik hullám végét. A napi fertôzöttségi ada-
tok alapján 2021 augusztusában deklarálta az Operatív
Törzs a COVID19 járvány negyedik hullámának bekö-
vetkeztét, ami 2022 januárjától az ötödik hullámba csa-
pott át.
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1. ábra  Csoporthívások mértékének alakulása az összes hívás viszonylatában.

2. ábra  Egyéni hívások mértékének alakulása az összes hívás viszonylatában.



Az EDR-közszolgáltatás biztosítása érdekében 2020
februárjában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató
részérôl az alábbiak végrehajtására került sor:

– a várható soron kívüli feladatokhoz szükséges
készenléti felhasználói rádióterminál- és tartozék-
igények preventív felmérése;

– a felmérés alapján kapott igények kiszolgálásának
megtervezése, ütemezése és feltételeinek 
megteremtése, a készlet, a gyártói-, beszállítói
keretmegállapodások alapján megrendelések, 
a rendkívüli járványkezelési feladatokhoz 
kapcsolódó soron kívüli növekvô igények 
kiszolgálása (lásd a 3. ábrát);

– hatályba lépett a 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet
a kórházparancsnokokról és az egészségügyi
készlet védelmérôl, ami a kórházparancsnoki
rendszerben érintettek soron kívüli rádió-
terminállal ellátását igényelte;

– a járvány elleni védekezésben koordináló szerepet
betöltô Megyei Védelmi Bizottságok feladat-
ellátásához végre kellett hajtani a mûködésükhöz
szükséges hálózati lefedettség- és kapacitás-
elemzéseket, eszközellátottságuk mértékének 
ellenôrzését;

– a Tevékenységirányítási Központok és 
a felhasználók által alkalmazott szakrendszerek
eszközeit érintôen biztosítani kellett az 
elhelyezésbôl adódó átfertôzôdés kockázatának
csökkentését az eszközrendszerek tartalék 
vezetési-, irányítási pontokra átcsoportosításával;

– sor került a stratégiai készlet megemelésére,
ami az egészségügyi ágazat kijelölt létfontosságú
rendszerelemei EDR-hálózathoz történô 
csatlakozási igényeihez illeszkedô eszköz-
szükséglet tervezését is magában foglalta; 

– fel kellett készülni az esetleges – ma már tényként
kezelt – további járványhullámok eszköz-
igényeinek biztosítására.

3. A kormányzati célú hírközlési 
szolgáltató válaszai a kihívásokra, 
az EDR-közszolgáltatás fenntartására
hozott intézkedései

3.1. Adminisztratív intézkedések

A Kormány 2020 januárjában rendelte el a járvány el-
leni védekezésért felelôs Operatív Törzs megalakítását,
továbbá kihirdette a veszélyhelyzetet a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet hatályba lépésével.

A kormányzati célú hírközlési szolgáltató rendelke-
zésre állása szempontjából fontos volt, hogy a Pro-M Zrt.
szervezetében a vezérigazgató vezetésével már 2020.
február 11-én megalakult a Pandémiás Tanács, a Társa-
ság Mûködésfolytonossági és katasztrófaelhárítási ter-
vében foglaltak alapján, mint a rendkívüli helyzetek ke-
zelésére hivatott válságstáb. A válságstáb/Pandémiás
Tanács elsôdleges feladata a kialakult rendkívüli hely-
zet kockázati hatásainak minimalizálása; a veszélyhely-
zet-kezelés szakaszaiban elvégzendô feladatok megha-
tározása és a szükséges feltételrendszer biztosítása; a
kritikus munkakörökhöz/folyamatokhoz kapcsolódóan
a feladatkörök, a felelôsségek és a jogosultságok meg-
határozása; valamint az együttmûködés rendjének kia-
lakítása.

Az elsô lépések egyikeként sor került a már 2008-
ban kidolgozott és hatályba léptetett, évente felülvizs-
gált Mûködésfolytonossági és katasztrófaelhárítási terv
COVID19-járvány elleni védekezés okán szükségessé
vált felülvizsgálatára. Mindennek megfelelôen sor került
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3. ábra  A felhasználói eszközigény alakulása.



a rendkívüli helyzetben, a telephelyen ellátandó kriti-
kus munkakörök és létszám, helyettesítô munkatársi kör
áttekintésére. A kormányzati járványkezelési intézke-
dések és az EDR-közszolgáltatás minden körülmények
közötti fenntartása szükségessé tette a járványügyi hely-
zetekre való felkészülés szabályait meghatározó dedi-
kált tematikus belsô szabályzat létrehozását (járványügyi
szabályzat). 

Ennek célja a Mûködésfolytonossági és katasztrófa-
elhárítási tervben rögzítettekkel összhangban a járvány-
ügyi helyzetek kapcsán szükséges intézkedések, szabá-
lyok és feladatok részletes meghatározása a Pro-M Zrt.
minden szervezeti egységére és dolgozójára vonatkozó
érvényességgel. Meghatározza a Pandémiás Tanács ha-
táskörét és feladatait, továbbá lebontja a Társaság ve-
zetôjére, a szakmai területek vezetôire és a munkatár-
sakra érvényes magatartási szabályokat, kötelezô fel-
adatokat, rögzíti az otthoni munkavégzés szabályait. 

Megtörtént az otthoni munkavégzés szabályzatának
felülvizsgálata és a védekezési feladatokhoz igazítása.
Hangsúlyosan kiemelendô, hogy az otthoni munkavég-
zés nem vonatkozik az ügyeleti területeken dolgozó mun-
katársakra, hiszen ezeknek az egyedi feladatoknak a
feltételrendszere alapvetôen csak a Pro-M Zrt. telephe-
lyén biztosított teljes körûen. 

Egy havária-helyzetben, illetve a mûködésfolytonos-
ságot veszélyeztetô esetekben megvan a lehetôség más,
kijelölt és elôre felkészített telephelyen az ügyeleti fel-
adatrendszer ellátására csökkentett funkcionalitással,
ugyanakkor ezen feladatoknak az otthoni munkavégzés
keretében ellátása a biztonsági követelmények hiánya
okán nem lehetséges, illetve sem az iparágban, sem a
készenléti felhasználók körében nem alkalmazott mo-
dell. 
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3.2.
Intézkedések a

mûködésfolytonossághoz



• A COVID19-járvány 1- 4.
hullámának tapasztalatai
alapján a preventív és pro-
aktív reagálásnak kiemelt
jelentôsége van a járvány-
kezelés eredményessége
érdekében.

• Az eszközkészletek nap-
rakészen tartása a rövid idô
alatt megemelkedô eszköz-
igények kiszolgálását biz-
tosítja.

• A készletek feltöltésénél
figyelemmel kell lenni a jár-
vány korlátozásai okozta, a
beszállítói/gyártói körben
a rádióterminál ellátásban
várhatóan jelentkezô csú-
szásokra, gyártói, beszállí-
tói alkatrészellátási nehéz-
ségekre (chip-ellátási prob-
lémák stb.). 

• A létfontosságú rendszer-
elemek EDR-eszközzel ellá-
tásának a készenléti felhasz-
nálók igényei kiszolgálásá-
val egyidejûleg történô ke-
zelése.

• Az általánostól eltérô há-
lózat- és rádióterminál-hasz-
nálat a forgalomszervezés
és erôforrás-menedzsment
felülvizsgálatát teszi indo-
kolttá.

• A készenléti felhaszná-
lók megemelkedett és meg-
változott hálózat- és rádió-
terminál-használata a ké-
sôbbi fejlesztésekben a szé-
lessávú applikációkban a
felhasználói igények meg-
valósítását indokolja.

• A tapasztalatok értéke-
lése alapján a kormányzati
célú hírközlési szolgáltató

Készenléti közszolgáltatás biztosítása járványhelyzetben
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3.3.
Rezsim-intézkedések 
a járvány kockázatainak 
csökkentésére

4. COVID-típusú 
kihívások kezelése
a jövôben 
(a jövôben?)



részérôl elvégzett feladatokat célszerû beépíteni a Mû-
ködésfolytonossági és katasztrófaelhárítási tervhez kap-
csolódó éves BCP/DRP-gyakorlatokba.

• A járvány elleni védekezés alatt bevezetett intézke-
dések adott idôszakot követô kivezetése az indokolt in-
tézkedések további megtartását nem teszi szükségte-
lenné.

• Különösen a Társaságon belüli folyamatos kommu-
nikáció és összetartozás erôsítése a bevezetett korláto-
zások komplex hatásának, káros következményeinek
csökkentését biztosítja.

5. Az intézkedések értékelése, 
megtartása, továbbfejlesztése

• A járvány elleni védekezéshez kapcsolódó oltakozás
érdekében megalkotott Oltási Terv változásainak és pri-
oritásainak módosulásai okán Társaságunk a munka-
vállalói részére gyorstesztelés, ellenanyagszint mérés
lehetôségét biztosította.

• Az egyéni döntés alapján felvehetô elsô, majd ismét-
lô oltások hatására kialakuló védettség vált a pandémiás
helyzet kezelésének legfôbb eszközévé, egyben jelen
pillanatban is a fertôzés megelôzésének prioritásos esz-
köze.

• A védettséget kialakultnak tekinthettük az elsô oltást
követô második hét végétôl a munkatársak több, mint
90%-át érintôen.

• A megfelelô átoltottság és a bevezetett intézkedések
hatására kialakult, illetve fenntartott állapot, valamint a
COVID19 hullámának – ma már tudjuk – átmeneti le-
csengése lehetôvé tette az intézkedések enyhítését, a
fokozatos nyitás végrehajtását, ami 2021. május 21-tôl
kezdôdött meg.

• Erre alapozva 2021. június 11-én a Pandémiás Tanács
ideiglenesen felfüggesztette munkáját.

• Az alapvetô védelmi intézkedések és bevezetett el-
járások megtartása mellett a COVID19-járvány 4. hullá-
mának alakulására figyelemmel 2021. szeptember 27-én
a Pandémiás Tanács újra összeült, és azóta is irányítja
a védekezési feladatokat heti rendszerességgel meg-
tartott ülésein és döntésein keresztül.

• Az online tér használatának lehetôsége továbbra is
nyitva állt, illetve a személyes jelenlétû megbeszélések
mellett jelentôs mértékû maradt.

• Az otthoni munkavégzés kiterjedtségére figyelemmel
az elektronikus iratforgalom, a digitális aláírás eszköze
a továbbiakban is prioritást kap.

• Annak érdekében, hogy a Társaság munkavállalói
védettségének mértéke ismert legyen, ellenanyagszint
mérés lehetôségét biztosítottuk.

• Figyelemfelhívás, egyéni felelôsség, védekezési esz-
köztár használata.

6. Összefoglalás

A cikk összefoglalta a COVID19-járvány 2020. januári
magyarországi megjelenése óta eltelt idôszakban az
EDR-közszolgáltatással szembeni, havária-körülmények
közötti ugrásszerûen megnövekedett felhasználói igé-
nyeket, az igények által generált kormányzati célú hír-
közlési szolgáltatói válaszokat. Bemutatta a járvány el-
leni védekezés adminisztratív, üzletmenet-folytonossági
és rezsim-intézkedéseit, egyben értékelte azok jelenle-
gi és jövôbeni hatásosságát.

A sokrétû felhasználói kapcsolatrendszerben jelen-
tôs szerepet betöltô felsôvezetôi értékelô találkozókon
elhangzottak megerôsítették, hogy a készenléti felhasz-
nálók megnövekedett soron kívüli járványkezelési fel-
adatait az EDR-rendszer kiszolgálta, a kormányzati célú
hírközlési szolgáltató munkatársi köre biztosította, azo-
kat jelenleg is kiszolgálja és biztosítja. A kormányzati
célú hírközlési szolgáltató munkavállalói körében kis-
számú megbetegedések történtek, súlyos, a mûködés-
folytonosságot veszélyeztetô erôforrás-kiesések nem
fordultak elô.

A szerzôrôl

CZINTULA GYÖRGY 1978–1997 között a Belügyminiszté-
riumban dolgozott. Egyetemi diplomát 1991-ben a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémia Rendszerszervezô és Vezetés
Automatizálási tanszéken szerzett. Egyetemi doktori cí-
mét 1993-ban szerezte, értekezésének címe: „Az adat-
védelem aspektusainak elméleti kérdései és gyakorlati
megvalósulása a belügyi számítástechnikai rendszerek-
ben”. 1997-tôl dolgozott a távközlés területén, a Westel
900 GSM Mobil Távközlési Rt.-nél, illetve utódszerveze-
teinél, majd a Magyar Telekomnál. Elsôsorban informá-
cióbiztonsággal, információvédelemmel foglalkozott.
Jelenleg a készenléti felhasználók zártcélú hálózatának
kormányzati célú hírközlési szolgáltatója, a Pro-M Zrt.
ügyfélkapcsolati igazgatója. Alelnöke a Promotel Pro-
fesszionális Távközlésért Magyországi Egyesületnek,
tagja a HTE-nek, a Hétpecsét Információbiztonsági Egye-
sületnek, valamint a Magyarországi Biztonsági Vezetôk
Egyesületének.
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