KÖRNYEZETI POLITIKA
Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar a fenntartható fejlődés elvei szerint, a környezettel
összhangban kívánja folytatni felnőttoktatási, oktatást támogató és kiszolgáló tevékenységeit. A Kar –
az intézményi Fenntartható Fejlődési Stratégiában foglaltakkal összhangban – kiemelt feladatának
tekinti a környezet védelmét és a környezeti teljesítmények folyamatos javítását, ennek érdekében
elkötelezettséget vállal az alábbi feladatok végrehajtására:
 Működésének minden területén hangsúlyossá teszi a fenntarthatóság szempontjait, ezzel is

példát, modellt mutatva mind a hallgatóknak, mind a társintézményeknek, valamint szűkebb és
tágabb környezetének.
 Alapkövetelményként tevékenységeink feleljenek meg a környezetvédelmi jogi és egyéb

vonatkozó előírásoknak, követelményeknek.
 Rendszeresen vizsgáljuk és felügyelet alatt tartjuk tevékenységeink környezeti hatásait és

folyamatosan törekszünk azok fokozatos csökkentésére.
 Tevékenységeink során kiemelt hangsúlyt helyezünk a környezetszennyezés megelőzésére.
 Szállítóink és alvállalkozóink környezeti teljesítményét is értékeljük, amelynek eredményét

minden esetben figyelembe vesszük
fenntarthatóságának értékelésénél.

kiválasztásuknál,

a

további

együttműködések

A Kar kiemelt figyelmet fordít az alábbiakra:
 A környezettudatos magatartás szemléletének elmélyítését oktatással és ösztönző megoldások

bevezetésével kívánjuk elősegíteni.
 A

pedagógiai képzési terület
követelményrendszer elemeivel.

 A

ismereteinek

kiszélesítése

fenntarthatóságról való tudás széles körű elterjesztése
környezetvédelmi oktatásának képzési programokba való illesztése.
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 A hulladékgazdálkodás javítására, a keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentésére,

kezelésük korszerűsítésére.
 A környezetszennyezés megelőzése érdekében hangsúlyt helyezünk a szelektív hulladékgyűjtés

bevezetésére.
 A létesítmények üzemeltetésénél és a tevékenységek kialakításánál a természeti erőforrások

(anyagok és energia) hatékony felhasználására; az energiafelhasználás elemzésére és a fajlagos
mutatók folyamatos javítására.
 A rendkívüli események alkalmával követendő eljárások tudatos alkalmazására.

A Kar a jelen Környezeti Politika megvalósításához környezeti célokat, előirányzatokat fogalmaz meg,
azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente felülvizsgálja, értékeli.
Biztosítjuk a nyilvánosság számára a kitűzött és jóváhagyott környezeti célok, előirányzatok
hozzáférhetőségét és azok teljesülésének eredményeit.

Környezeti Politikánkat oktatások keretében tudatosítjuk munkatársainkkal, valamint
megismertetjük valamennyi szállító és alvállalkozó partnerünkkel.
Szarvas, 2012. május 21.
Dr. Lipcsei Imre
dékán

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI PLOLITIKA
Az elektronikusan tárolt és papír alapon megjelenő információ, illetve az informatikai
infrastruktúra jelentős szerepet játszik az oktatási-kutatási folyamatok támogatásában. Ezzel
összefüggésben a szabályozási környezet egyre szigorúbb előírásokat fogalmaz meg az
információk kezelésére, védelmére vonatkozóan. Az információbiztonságot érintő mindennapi
kihívások szükségessé teszik, hogy az informatikához kapcsolódó kockázatok kezelése
kulcsfontosságú részévé váljon az irányítási és ellenőrzési folyamatoknak. Ezért a SZIE az
informatikai biztonsági rendszerét a hatályos jogszabályaival, a SZIE belső rendelkezéseivel,
a felügyeleti szervek elvárásaival, szerződéses kötelezettségeivel, az egyetem „üzleti”
igényeivel, a biztonsági kockázatokkal összhangban alakítja ki.
Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar információbiztonsági politikájának célja,
hogy a Kar teljes egészére egységes szemlélettel fogalmazza meg azt a vezetői szándékot,
amely a kezelt adatok bizalmasságának, hitelességének, sértetlenségének, rendelkezésre
állásának megőrzésére irányulnak.
 Hitelesség: az információ megbízhatóságának és a közlő egyértelmű azonosításának biztosítása.
 Bizalmasság: az információ jogosulatlan felhasználóktól való védelme.
 Sértetlenség: az információ pontosságának és teljességének megtartása.
 Rendelkezésre állás: annak biztosítása, hogy az információ hozzáférhető legyen az arra jogosult

felhasználók számára, amikor azt igénylik.

A Kar vezetése kinyilvánítja akaratát, hogy partnerei felé magas szinten és biztonságosan
nyújtja szolgáltatásait, és partnerekkel kapcsolatos információikat felelősen, a legnagyobb
gondossággal és biztonságosan kezeli.
Ennek elősegítésére:
 Kifejezzük a SZIE vezetőinek elkötelezettségét az információbiztonság irányában,
 rögzítjük az információbiztonsági és etikai irányelveket,
 kitűzzük a megvalósítandó információbiztonsági feladatokat,
 meghatározzuk a felelősségi és végrehajtói szerepköröket,
 megfogalmazzuk az időbeliségre vonatkozó becsült vezetői elvárásokat,
 biztosítjuk a szükséges erőforrásokat a végrehajtáshoz,
 a működés tapasztalatai alapján folyamatos fejlesztést végzünk a rendszeren.

A szervezet minden dolgozójával tudatosítjuk az információbiztonság fontosságát, és
elvárjuk, hogy mindennapi munkájuk során mindent megtegyenek az információbiztonság
fenntartása és fejlesztése érdekében. Biztonsági rendszerünk eredményességének fejlesztése
érdekében MSZ ISO/IEC 27001: 2006 szabvány szerinti rendszert vezetünk be, figyelemmel
kísérjük a külső és belső elvárásokat és a kockázatértékelések eredményét, amelyeket
folyamatosan visszacsatolunk biztonsági rendszerünk működésébe.
Szarvas, 2012. május 21.
Dr. Lipcsei Imre
dékán

KÖRNYEZETI POLITIKA

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar a fenntartható fejlődés
elvei szerint, a környezettel összhangban kívánja folytatni felnőttoktatási és oktatást támogató és
kiszolgáló tevékenységeit. A Kar – az intézményi Fenntartható Fejlődési Stratégiában foglaltakkal
összhangban – kiemelt feladatának tekinti a környezet védelmét és a környezeti teljesítmények
folyamatos javítását, ennek érdekében elkötelezettséget vállal az alábbi feladatok végrehajtására:
 Működésének minden területén hangsúlyossá teszi a fenntarthatóság szempontjait, ezzel is
példát, modellt mutatva mind a hallgatóknak, mind a társintézményeknek, valamint szűkebb és
tágabb környezetének.
 Alapkövetelményként tevékenységeink feleljenek meg a környezetvédelmi jogi és egyéb
vonatkozó előírásoknak, követelményeknek.
 Rendszeresen vizsgáljuk és felügyelet alatt tartjuk tevékenységeink környezeti hatásait és
folyamatosan törekszünk azok fokozatos csökkentésére.
 Tevékenységeink során kiemelt hangsúlyt helyezünk a környezetszennyezés megelőzésére.
 Szállítóink és alvállalkozóink környezeti teljesítményét is értékeljük, amelynek eredményét
minden esetben figyelembe vesszük kiválasztásuknál, a további együttműködések
fenntarthatóságának értékelésénél.
A Kar kiemelt figyelmet fordít az alábbiakra:
 A környezettudatos magatartás szemléletének elmélyítése az oktatók körében, valamint








hallgatóink arra való nevelése.
Az agrár- és egészségtudományi képzési terület ismereteinek kiszélesítése a környezetvédelmi
követelményrendszer elemeivel.
A fenntarthatóságról való tudás széles körű elterjesztése érdekében a hallgatók
környezetvédelmi oktatásának képzési programokba való illesztése.
A környezetszennyezés megelőzése érdekében hangsúlyt helyezünk a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésére.
A hulladékgazdálkodás javítására, a keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentésére,
kezelésük korszerűsítésére.
Az energiafelhasználás elemzésére és a fajlagos mutatók folyamatos javítására.
A létesítmények üzemeltetésénél és a tevékenységek kialakításánál a természeti erőforrások
(anyagok és energia) hatékony felhasználására.
A rendkívüli események alkalmával követendő eljárások tudatos alkalmazására.

A Kar a jelen Környezeti Politika megvalósításához környezeti célokat, előirányzatokat fogalmaz meg,
azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente felülvizsgálja, értékeli.
Biztosítjuk a nyilvánosság számára a kitűzött és jóváhagyott környezeti célok, előirányzatok
hozzáférhetőségét és azok teljesülésének eredményeit.
Környezeti Politikánkat oktatások keretében tudatosítjuk munkatársainkkal, valamint ismertjük
valamennyi szállító és alvállalkozó partnerünkkel.
Szarvas, 2012. május 15.
Dr. Puskás János
dékán

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKA

Az elektronikusan tárolt és papír alapon megjelenő információ, illetve az informatikai infrastruktúra,
jelentős szerepet játszik az oktatási-kutatási folyamatok támogatásában. Ezzel összefüggésben a
szabályozási környezet egyre szigorúbb előírásokat fogalmaz meg az információk kezelésére,
védelmére vonatkozóan. Az információ biztonságot érintő mindennapi kihívások szükségessé teszik,
hogy az információkhoz kapcsolódó kockázatok kezelése kulcsfontosságú részévé váljon az irányítási
és ellenőrzési folyamatoknak. Ezért a SZIE az információbiztonsági rendszerét a hatályos
jogszabályaival, a SZIE belső rendelkezéseivel, a felügyeleti szervek elvárásaival, szerződéses
kötelezettségeivel, az egyetem „üzleti” igényeivel, a biztonsági kockázatokkal összhangban alakítja ki.
A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar információbiztonsági politikájának célja, hogy a
kar teljes egészére egységes szemlélettel fogalmazza meg azt a vezetői szándékot, amely a kezelt
adatok bizalmasságának, hitelességének, sértetlenségének, rendelkezésre állásának megőrzésére
irányulnak.
 Hitelesség: az információ megbízhatóságának és a közlő egyértelmű azonosításának biztosítása.
 Bizalmasság: az információ jogosulatlan felhasználóktól való védelme.
 Sértetlenség: az információ pontosságának és teljességének megtartása.
 Rendelkezésre állás: annak biztosítása, hogy az információ hozzáférhető legyen az arra jogosult
felhasználók számára, amikor azt igénylik.
A kar vezetése kinyilvánítja akaratát, hogy partnerei felé magas szinten és biztonságosan nyújtja
szolgáltatásait, és partnerekkel kapcsolatos információikat felelősen, a legnagyobb gondossággal és
biztonságosan kezeli.
Ennek elősegítésére:
 Kifejezzük a SZIE vezetőinek elkötelezettségét az információbiztonság irányában,
 rögzítjük az információbiztonsági és etikai irányelveket,
 kitűzzük a megvalósítandó információbiztonsági feladatokat,
 meghatározzuk a felelősségi és végrehajtói szerepköröket,
 megfogalmazzuk az időbeliségre vonatkozó becsült vezetői elvárásokat,
 biztosítjuk a szükséges erőforrásokat a végrehajtáshoz,
 a működés tapasztalatai alapján folyamatos fejlesztést végzünk a rendszeren.
A szervezet minden dolgozójával tudatosítjuk az információbiztonság fontosságát, és elvárjuk, hogy
mindennapi munkájuk során mindent megtegyenek az információbiztonság fenntartása és fejlesztése
érdekében. Biztonsági rendszerünk eredményességének fejlesztése érdekében MSZ ISO/IEC 27001:
2006 szabvány szerinti rendszert vezetünk be, figyelemmel kísérjük a külső és belső elvárásokat, és a
kockázat értékelések eredményét, amelyeket folyamatosan visszacsatolunk biztonsági rendszerünk
működésébe.
Szarvas, 2012. május 15.
Dr. Puskás János
dékán

