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I. Bevezetés 
 

A Társaság indokolt esetben a munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzése céljából 
munkahelyi számítógépet, okostelefont, egyéb informatikai eszközt (tablet), elektronikus 
levelezési címet, belső tárhely hozzáférést, internet-hozzáférést biztosít a Munkavállalók 
részére. 

Az eszközök használatára és a használat ellenőrzésére vonatkozó szabályokat jelen 
szabályzat tartalmazza. 

 Az eszközök használatának ellenőrzése folytán megvalósuló adatkezelésre vonatkozó 
szabályokat a Társaság informatikai biztonsági szabályzata, valamint a Munkavállalók 
személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 

Tisztelettel tájékoztatjuk a Munkavállalókat, hogy a munkaszervezéssel kapcsolatban 
felmerülő ellenőrzés nem minősül munkahelyi ellenőrzésnek. 

Kérjük, hogy jelen szabályzatot figyelmesen olvassa el. 

Bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata esetén állunk szíves rendelkezésére az alábbi 
elérhetőségek egyikén: 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Sisa János 

E-mail cím: sisa.janos@lram.hu 

Telefonszám: +36 20 9717256 

Székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38. 

Fióktelep: 9081 Győrújbarát, Hársfa utca 7. 
 

 

 

 

Tisztelettel: 

Sisa János 
LRAM Kft. 
ügyvezető 
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II. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott eszközök használata, ellenőrzése 

1. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használata, ellenőrzése 

A Társaság a Munkavállalók részére meghatározott munkakörök ellátásához céges 
elektronikus postafiókot biztosít (név@lram.hu) annak érdekében, hogy a Munkavállalók 
ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a Munkáltató képviseletében 
levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.  

1.1. Céges e-mail fiók használata 

A Munkavállalók jogosultak az e-mail fiókot magáncélú levelezésre használni, azt azonban 
nem jogosultak beállítani saját tulajdonú mobiltelefonjukon, valamint otthoni 
számítógépükön, kivéve, ha a munkáltató erre vonatkozóan külön írásban engedélyt ad. 

1.2. Biztonsági másolat készítése, megőrzésének szabályai, az e-mailek végleges törlése 

A Munkáltató a postafiókokban tárolt levelezésről havi mentést készít, azt a Társaság 
központi szerverén tárolja a többi adatállománytól elkülönítetten. A levelezésekről készült 
mentéseket, archívumokat 5 (öt) évig tárolja. 

A személyhez rendelt céges postafiókok a Munkavállaló kilépésekor törlésre kerülnek, a 
postafiókban tárolt adatokkal és biztonsági mentésekkel együtt. Nem kerül törlésre az a 
céges (vállalati) levelezés, amely valamilyen folyamatban lévő, vagy már lezárt szerződéssel, 
pályázattal kapcsolatos, azonban még szükség lehet rá egy esetleges eljárás során (például: 
egy peres eljárás, vagy ellenőrzési ügyben). 

1.3. Az e-mail fiók használatának ellenőrzése 

A Munkáltató jogosult a céges e-mail fiókot esetenként ellenőrizni.  

A Munkavállalót az intézkedés hátterében álló munkáltatói érdekről írásban tájékoztatni kell. 
Az ellenőrzést a Munkavállaló jelenlétében kell lefolytatni, kivéve, ha a Munkavállaló már 
nem elérhető és a levelezési fiók tartalmának megismerése a vállalat szerződéseinek, illetve 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.  

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvére figyelemmel kell lenni: 

1. lépés: az e-mail fiókban szereplő e-mail címek, beérkezett, küldött levelek tárgyának 
ellenőrzése. 

2. lépés: az e-mailek tartalmának megismerése. A Munkavállaló valamely e-mail tartalmának 
megtekintése előtt jogosult jelezni a Munkáltató részére, hogy az adott levél személyes 
adatot tartalmazhat.  

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
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- az ellenőrzést végzők nevét, beosztását, 
- az ellenőrzött nevét, beosztását, 
- az ellenőrzés időpontját,  
- az ellenőrzés helyszínét,  
- az ellenőrzés okát, célját (munkáltatói érdeket), 
- az ellenőrzés eredményét,  
- a Munkavállaló esetleges észrevételeit,  
- a felek aláírását.  

A jegyzőkönyv egy példánya átadásra kerül a Munkavállaló részére, egy példánya pedig a 
Munkavállaló személyi anyagában kerül elhelyezésre.  

1.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályok 

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályokról a Munkavállalók személyes adatainak 
kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 

2. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet használata, ellenőrzése 

A Társaság a Munkavállalók részére meghatározott munkakörök ellátásához céges laptopot, 
tabletet biztosít a munkájuk elvégzéséhez. Az átadott laptopok között különbséget kell tenni 
mérőrendszerhez és személyhez köthető laptopok között.  

2.1. Céges laptop használata 

A Munkavállalók jogosultak a személyhez köthető laptopot, tabletet magáncélra használni. 

A Munkavállalók nem jogosultak a mérőeszközhöz köthető laptopot magáncélra használni, a 
Munkáltató kifejezetten megtiltja azok magáncélú használatát. 

A Munkavállaló részére átadott céges laptop, illetve tablet telepítését a Társaság 
rendszergazdája hajtja végre. A használat szabályait a Társaság Informatikai Biztonsági 
Szabályzata tartalmazza. 

2.2. Biztonsági másolat készítése, megőrzésének szabályai, a magánjellegű fájlok végleges 
törlése 

A laptopok telepítését követően a konfigurációról Image kerül mentésre, amely a laptop 
rendszerben tartásáig megőrzésre kerül. 

A tabletek beüzemelését követően a vállalati rendszerfiókban biztonsági mentést kell 
létrehozni, amelyet az eszköz rendszerben tartása végéig meg kell őrizni. 

A Munkavállaló részére átadott céges laptopon, illetve tableten tárolt, az átadást követően 
rákerült adatokról biztonsági másolat nem készül.  
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A Munkáltató felhívja a Munkavállók figyelmét, hogy a laptop Munkáltató részére történő 
visszaadása előtt a magánjellegű, személyes adatokat tartalmazó fájlokat kötelesek törölni. 

2.3. A laptop és tablet használatának ellenőrzése 

A Munkáltató jogosult a céges laptopot és tabletet esetenként ellenőrizni.  

A Munkavállalót az intézkedés hátterében álló munkáltatói érdekről írásban tájékoztatni kell. 
Az ellenőrzést a Munkavállaló jelenlétében kell lefolytatni, kivéve, ha a Munkavállaló már 
nem elérhető és az eszköz tartalmának megismerése a Társaság szerződéseinek, illetve 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvére figyelemmel kell lenni: 

1. lépés: fájlok nevének, méretének ellenőrzése 

2. lépés: a fájlok tartalmának megismerése. A Munkavállaló valamely fájl tartalmának 
megtekintése előtt jogosult jelezni a Munkáltató részére, hogy az adott fájl személyes adatot 
tartalmazhat, amely tartalmát a Munkáltató nem jogosult megismerni. 

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

- az ellenőrzést végzők nevét, beosztását, 
- az ellenőrzött nevét, beosztását, 
- az ellenőrzés időpontját,  
- az ellenőrzés helyszínét,  
- az ellenőrzés okát, célját (munkáltatói érdeket), 
- az ellenőrzés eredményét,  
- a Munkavállaló esetleges észrevételeit,  
- a felek aláírását.  

A jegyzőkönyv egy példánya átadásra kerül a Munkavállaló részére, egy példánya pedig a 
Munkavállaló személyi anyagában kerül elhelyezésre.  

2.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályok 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról a Munkavállalók személyes adatainak kezeléséről 
szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 

3. A munkahelyi internet használata, ellenőrzése 

3.1. Tájékoztatás az internethasználatról 

A Munkáltató az internethasználat vonatkozásában felhívja a Munkavállalók figyelmét, hogy 
az általuk meglátogatott weboldalak, az internethasználattal kapcsolatban a böngészőben 
rögzített, lementett információk (például felhasználónév, jelszó) a Munkavállaló személyes 
adatainak minősülnek. 
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A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy a vállalat internethozzáférése  
- nem kerül naplózásra. 

A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy az internethasználat vonatkozásban az 
alábbi tartalmak, illetve honlapok megtekintését blokkolja, tiltja: 

pl. erőszakos képsorokat, pornográf tartalmakat tartalmazó oldalak, valamint a közismerten 
adathalász honlapok 

3.2. Internethasználat ellenőrzése 

A Munkáltató jogosult az internethasználatot esetenként ellenőrizni.  

A Munkavállalót az intézkedés hátterében álló munkáltatói érdekről írásban tájékoztatni kell. 
Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy a Munkavállaló jelen tudjon lenni.  

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvére figyelemmel kell lenni: 

1. lépés: az előzmények között szereplő honlap címek megismerése, vagy a proxyszerver 
adott felhasználóra vonatkozó naplófájljainak lementése, átnézése, 

2. lépés: amennyiben az ellenőrzés nem csak a blokkolt, tiltott tartalmak ellenőrzésére 
szolgál, akkor ellenőrizhető, hogy a Munkavállaló az adott oldalon mit csinált, milyen fájlokat 
mentett le, milyen fájlokat töltött fel, milyen tartalmú bejegyzéseket tett közzé a Társasággal 
kapcsolatban. 

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

- az ellenőrzést végzők nevét, beosztását, 
- az ellenőrzött nevét, beosztását, 
- az ellenőrzés időpontját,  
- az ellenőrzés helyszínét,  
- az ellenőrzés okát, célját (munkáltatói érdeket), 
- az ellenőrzés eredményét,  
- a Munkavállaló esetleges észrevételeit,  
- a felek aláírását.  

A jegyzőkönyv egy példánya átadásra kerül a Munkavállaló részére, egy példánya pedig a 
Munkavállaló személyi anyagában kerül elhelyezésre.  

3.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályok 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról a Munkavállalók személyes adatainak kezeléséről 
szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 
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Az internet használatára, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat az informatikai biztonsági 
szabályzat tartalmazza, amelynek a Munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
kivonatának egy példánya a munkaszerződés mellékletét képezi.  

4. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott céges mobiltelefon használata, ellenőrzése 

A Társaság a Munkavállalók részére meghatározott munkakörök ellátásához céges 
mobiltelefont biztosít a munkájuk elvégzéséhez.  

4.1. Céges mobiltelefon használata 

A Munkavállaló engedélyezi a céges mobiltelefon használatát magáncélú használatra külön 
költségtérítés nélkül. A mobiltelefonok beállítását, felprogramozását a Társaság 
rendszergazdája végzi, az eszközön további beállítás telepítés csak a rendszergazda tudtával 
és engedélyével történhet.  

4.2. Biztonsági másolat készítése, megőrzésének szabályai, a magánjellegű fájlok végleges 
törlése 

A Munkavállalók részére átadott mobiltelefonokról azok beüzemelését követően kerül sor 
biztonsági mentés létrehozására, a felhasználó, Munkavállaló részére történő átadást 
követően mentés nem készül. 

A Munkáltató felhívja a munkavállók figyelmét, hogy a telefon Munkáltató részére történő 
visszaadása előtt a magánjellegű, személyes adatokat tartalmazó fájlokat kötelesek törölni. 

4.3. A céges telefon használatának ellenőrzése 

A Munkáltató jogosult a céges telefont esetenként ellenőrizni.  

A Munkavállalót az intézkedés hátterében álló munkáltatói érdekről írásban tájékoztatni kell. 
Az ellenőrzést a Munkavállaló jelenlétében kell lefolytatni, kivéve, ha a Munkavállaló már 
nem elérhető és a mobiltelefon tartalmának megismerése a vállalat szerződéseinek, illetve 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.  

A Munkáltató jogosult hívásrészletezőt kérni a telefonszolgáltatótól és felhívni a 
Munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat 
tegye felismerhetetlenné. A fennmaradó telefonszámokat a Munkáltató megismerheti, 
hiszen azokat a Munkáltató képviseletében hívta fel a Munkavállaló.    

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvére figyelemmel kell lenni: 

1. lépés: telefonon tárolt fájlok nevének, méretének, hívószámok, hívás időtartamának, sms, 
mms üzenetekhez tartozó hívószámok ellenőrzése, hívás időtartamának ellenőrzése 

2. lépés: a fájlok, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek tartalmának megismerése. A 
Munkavállaló valamely fájl, üzenet tartalmának megtekintése előtt jogosult jelezni a 
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Munkáltató részére, hogy az adott fájl, üzenet személyes adatot tartalmazhat, amely 
tartalmát a Munkáltató nem jogosult megismerni. 

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
- az ellenőrzést végzők nevét, beosztását, 
- az ellenőrzött nevét, beosztását, 
- az ellenőrzés időpontját,  
- az ellenőrzés helyszínét,  
- az ellenőrzés okát, célját (munkáltatói érdeket), 
- az ellenőrzés eredményét,  
- a Munkavállaló esetleges észrevételeit,  
- a felek aláírását.  

A jegyzőkönyv egy példánya átadásra kerül a Munkavállaló részére, egy példánya pedig a 
Munkavállaló személyi anyagában kerül elhelyezésre.  

4.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályok 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról a Munkavállalók személyes adatainak kezeléséről 
szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 

5. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott céges gépjármű használata, ellenőrzése 

5.1. Céges gépjármű használata 

A Munkáltató meghatározott munkakörű Munkavállalók számára céges gépjárművet biztosít 
a munkavégzéshez. A Munkáltató engedélyezi a céges gépjármű magáncélú használatát 
azzal, hogy amennyiben a Munkáltató előzetesen írásban kéri a Munkavállalótól, akkor a 
magán és a céges használatról elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. A Munkavállaló a 
gépjárművet csak akkor jogosult külföldön magáncélból használni, ha a Munkáltatói jogkör 
gyakorlója ahhoz előzetesen írásban hozzájárult. 

5.2. Céges autó használatának ellenőrzése GPS rendszeren keresztül 

A Munkavállaló a céges autó használatát a GPS nyomkövető rendszeren keresztül esetenként 
jogosult ellenőrizni a Munkavállaló munkaideje alatt. A gépjármű helyzete nem ellenőrizhető 
munkaidőn kívül, kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel (például a járművet 
eltulajdonították, a Munkavállaló járművel eltűnt). 

Az olyan gépjármű esetében, amellyel a Munkáltató magasabb értékű anyagot nem szállít 
vagy az adott Munkavállaló úgynevezett „home officeban” látja el a munkáját otthonról, 
akkor a Munkavállaló jogosult a GPS rendszert a munkaidőn kívül kikapcsolni. 

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

- az ellenőrzést végzők nevét, beosztását, 
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- az ellenőrzött nevét, beosztását, 
- az ellenőrzés időpontját,  
- az ellenőrzés helyszínét,  
- az ellenőrzés okát, célját (munkáltatói érdeket), 
- az ellenőrzés eredményét,  
- a Munkavállaló esetleges észrevételeit,  
- a felek aláírását.  

 
A jegyzőkönyv egy példánya átadásra kerül a Munkavállaló részére, egy példánya pedig a 
Munkavállaló személyi anyagában kerül elhelyezésre.  

5.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályok 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról a Munkavállalók személyes adatainak kezeléséről 
szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 
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III. Titoktartási kötelezettség megtartásának ellenőrzése 
Munkavállaló köteles a Munkáltató üzleti titkait, védett ismereteit, szakmai titkait mind a 
munkaviszony fennállása alatt, mind pedig a munkaviszony megszűnése után korlátlan ideig 
megőrizni mindaddig, amíg a titok, illetve tárgya jogszerűen nyilvánosságra nem kerül. 

Figyelemmel arra, hogy a Munkavállalók titoktartási kötelezettségük betartásához a 
Munkáltatónak jelentős jogi, gazdasági, üzleti érdeke fűződik, így jogosult a titoktartási 
kötelezettség megtartásának ellenőrzése céljából a Munkavállalót, illetve az általa használat 
eszközöket a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések betartásával ellenőrizni. 

Amennyiben a Munkavállaló a titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
Munkáltató a felek között létrejött titoktartási megállapodásban, illetve a mindenkor 
hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti jogkövetkezményeket jogosult alkalmazni. 
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IV. Biztonsági előírások megtartásának ellenőrzése 
A Munkavállaló köteles a Munkáltató biztonsági, adatkezelési szabályait munkavégzése 
során teljeskörűen betartani. Munkavállaló a Munkáltató által kidolgozott biztonsági, 
adatkezlési szabályokat köteles elsajátítani és naprakész tudásáról a Munkáltató felhívására 
számot adni. 

A Munkáltatónak jelenős jogi, gazdasági és üzleti érdeke fűződik ahhoz, hogy a Munkavállaló 
az adatkezelési, biztonsági szabályokat mindvégig betartsa, alkalmazza, ezért az adatkezelési, 
biztonsági szabályok ismeretét, alkalmazását a Munkáltató bármikor jogosult ellenőrizni. 

Az ellenőrzés lehet: 

a) Adatkezelési, biztonsági ismeretek ellenőrzése, vizsgáztatás: ennek körében a Munkáltató 
jogosult akár szóban, akár írásban a Munkavállalót az adatkezelési, biztonsági szabályok 
ismereteiről számonkérni (vizsgáztatni). A Munkavállaló a Munkáltató felhívására az 
adatkezelési, biztonsági szabályokkal kapcsolatos ismereteiről köteles számot adni. 
Amennyiben a Munkáltató a vizsga eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a 
Munkavállaló adatkezelési, biztonsági szabályainak ismerete nem elégséges, úgy köteles a 
Munkavállalót oktatásban részesíteni, amelyen a Munkavállaló köteles részt venni. Az 
oktatást követően a Munkavállaló köteles az ismereteiről ismételten számot adni 
Munkáltató felhívására. 

b) Adatkezelési, biztonsági szabályok betartásának ellenőrzése: a Munkáltató jogosult az 
adatkezelési, biztonsági szabályok betartását bármikor ellenőrizni. Ennek körében jogosult a 
Munkavállaló munkavégzési folyamatait, a Munkavállaló által használt eszközöket a jelen 
szabályzatban foglalt eljárási szabályok betartásával ellenőrizni. 

Amennyiben a munkáltatói ellenőrzés eredményeképpen az kerül megállapításra, hogy a 
Munkavállaló az adatkezelési, biztonsági szabályokat a munkavégzése során nem tartja be, 
úgy a Munkáltató köteles megvizsgálni, hogy a Munkavállaló magatartása okoz-e károkat, 
hátrányokat az érintettek számára. Szükség esetén az adatvédelmi incidensre vonatkozó 
eljárást le kell folytatni. 

Az adatkezelési, biztonsági szabályokat be nem tartó Munkavállalót oktatásban kell 
részesíteni, aki az adatkezelési, biztonsági szabályok ismeretéről az oktatást követően 
köteles számot adni. 

Az adatkezelési, biztonsági szabályok megszegésének súlyosságától függően, a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának döntése alapján az eredményes vizsga megtételéig a Munkavállaló: 

- csak korlátozott számú, kategóriájú személyes adatot kezelhet, mely nem járhat az érintett 
személy jogainak, szabadságainak sérelmével, 

- munkavégzése során nem kezelhet személyes adatokat. 
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A Munkáltató jogosult és köteles a Munkavállalót az adatkezelési, biztonsági szabályok 
betartása céljából az eredményes vizsga megtételét követő 12 (tizenkét) hónapon belül 
ismételten ellenőrizni. 

Amennyiben az ellenőrzés eredményeképpen az adatkezelési, biztonsági szabályok be nem 
tartása állapítható meg, úgy a Munkáltató – választása szerint – a munkaszerződésben vagy 
felek között létrejött egyéb szerződésben foglalt joghátrányokat alkalmazhat, súlyos 
szabályszegés esetében munkakörének ellátására való alkalmazásának felülvizsgálatát 
követően a munkaviszony megszűntetéséről határozhat. 
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III. Záró rendelkezések 
 

A Munkavállaló részére átadott eszközök használatára és használat ellenőrzésére vonatkozó 
szabályzatban érintett Munkavállalók munkaköri leírásába be kell építeni a szabályzatban 
előírt szabályokat vagy jelen szabályzat Munkavállalót éríntő szabályokat tartalmazó 
kivonatát át kell adni részére. 

 

 

 


