
 

 

5. számú melléklet 

Kivonat Munkavállalók részére 
 
Alapvető szabályok: 
 

- Tevékenysége megkezdésekor ellenőrizni kell, hogy a használni kívánt eszközök 
üzemképesek-e és azok beállítása az előírásoknak megfelelő-e.  

- Köteles figyelemmel kísérni a használt berendezések és szoftverek állapotát és az 
esetleges meghibásodást vagy helytelen működést azonnal jelezni kell a 
rendszergazdának.  

- A Társaság tartományi hálózatba a munkavégzés megkezdésekor be kell jelentkezni 
saját felhasználói név és jelszó használatával. 

- A munka befejezésekor a használt programokból szabályszerűen ki kell lépni.  

- A berendezést az előírásoknak megfelelően kell leállítani. 

- A helyiségből utolsóként való távozáskor meg kell győződni a helyiség biztonságos 
lezárásáról.  

 
A jelszavak biztonsági szabályai: 
 

- az adatállományokat csak azonosított felhasználók érhetik el. Minden felhasználónak 
egyedi bejelentkezési azonosítóval és jelszóval kell rendelkeznie, 

- a jelszavaknak minimum 8 karakternek kell lennie, azoknak kis és nagybetűt, számot, 
valamint speciális karaktert kell tartalmazniuk, 

- a jelszavak érvényessége 30 nap, 
- az előző 10 jelszó nem használható fel újra, 
- lehetősége van arra, hogy jelszavát bármikor megváltoztathassa, 
- a munkaállomásokra a saját felhasználónév-jelszó párossal kell bejelentkezni, 
- amennyiben a felhasználó a munkaállomását őrizetlenül hagyja, úgy a CTRL+L gombok 

egyidejű megnyomásával zárolnia kell, 
- az alább felsorolt esetekben haladéktalanul meg kell változtatni a jelszavakat: 

a) a jelszó élettartama lejárt, 
b) tűzfalintegritás sérülése (sikeres, vagy nem meghatározható eredményű 

behatolás), 
c) az infrastruktúra 30%-nál nagyobb mértékű vírusfertőzése, 
d) belső adatlopás, vagy támadás érzékelése, 
e) minden olyan további esetben, amikor a jelszó kompromittálódásának gyanúja 

megalapozott. 
- szigorúan tilos a jelszavak felhasználók közötti megosztása, 
- A rendszergazda a rendszer védelme érdekében az felhasználókat letiltja, ha: 



 

 

a) a jelszó kompromittálódásának gyanúja megalapozott, 
b) a felhasználó megsérti a rá vonatkozó adatkezelési szabályokat, 
c) a felhasználó munkaviszonya megszűnt, 
d) az azonosítók azonnali letiltására utasítást kap a Társaság vezetőjétől. 
 

A munkaállomásokra vonatkozó szabályok: 
 

- a munkaállomások tartományban vannak, 
- a munkaállomásra - a külső helyszínen végzett tevékenységeken kívül - közvetlenül 

tilos adatok mentése, a mentett adatokat a meghatározott hálózati mappában kell 
tárolni az adatvesztés megelőzése érdekében, 

- a külső helyszínről történő beérkezést követően az eszközökön tárolt adatokat a 
meghatározott hálózati mappába át kell helyezni, 

- kizárólag a rendszergazda jogosult programokat telepíteni a munkaállomásokra, 
- Külső adattárolló csatlakoztatásakor, azt ellenőrizni kell vírusellenőrző programmal, 
- vírusfertőzés gyanúja esetén a rendszergazdát azonnal értesíteni kell, 
- a Társaság informatikai eszközeiről programot, illetve adatállományokat másolni a 

jogos belső felhasználói igények kielégítésein kívül nem szabad, 
- a hálózat vezetékének megbontása szigorúan tilos, 
- a Munkáltató által használatra átadott eszközöket a rendszergazda konfigurálja, 

állítja be, azok hardver- és szoftver konfigurációján a felhasználó módosítást nem 
végezhet, 

- a használatra átadott eszközök vonatkozásában a Munkáltató engedélyezheti a 
magáncélú használatot, azonban ez esetben sem szabad a végpontvédelmi rendszert 
leállítani, vagy a biztonsági beállításokat módosítani, 

- a Társasági rendszert ezen eszközökről kizárólag VPN kapcsolaton keresztül szabad 
elérni, 

- a Munkáltató jogosult az eszközök használatának ellenőrzésére oly módon, hogy 
meggyőződhet az átadáskori konfiguráció változatlanságáról, továbbá a telepített 
szoftverek és letöltött állományok jogszerűségéről. 
 

Külső adathordozókra vonatkozó felhasználói szabályok: 
- úgy kell őket tárolni, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, valamint 

közben ne sérüljenek, károsodjanak, 
- oly módon kell szállítani, hogy annak eltulajdonításának, elvesztésének lehetősége a 

lekisebb eséllyel következzen be, 
- külső adathordozó csatlakoztatásakor inicializálás előtti víruskeresést kell lefuttatni, 
- külső adathordozót másnak átadni csak engedéllyel szabad, 
- az adathordozókra, amennyiben a telephelyről kiviszik csak olyan módon lehet fontos, 

illetve személyes adatot tárolni, hogy illetéktelen személy azt ne tudja felhasználni 
(jelszóval ellátva, titkosítva). 



 

 

 
Internet használatra vonatkozó előírások: 
 

- A Munkáltató biztosítja a Társaság hálózatán az internetes kommunikációt a 
Munkavállalók részére, azonban a magáncélú használatot csak abban az esetben 
engedélyezi, amennyiben az nem veszélyezteti a munkavégzés hatékonyságát, 
valamint a hálózat biztonságát, a Társaság adatbázisainak és szoftvereinek 
akadálymentes elérését. 

- Az internethasználat során köteles betartani az alapvető erkölcsi és etikai szabályokat. 
Pornográf és erőszakos tartalmakat tartalmazó weboldalak látogatása tilos. 

- Tilos fájlcserélő alkalmazások használata (torrent), továbbá illegális tartalmak letöltése 
(warez).  

- Internetről származó fájlokat csak vírusellenőrzést követően nyithat meg.  
- A Munkáltató jogosult az internethasználatot ellenőrizni. Az ellenőrzés során a 

munkaállomások naplóadatainak megtekintésével ellenőrizheti a meglátogatott 
weboldalak listáját, a letöltött tartalmakat, továbbá a tárolt ideiglenes fájlokat. 
Amennyiben szabálytalanságot tár fel, úgy a Munkavállalót anyagi felelősség terheli az 
esetlegesen okozott kárért. 

 
E-Mail használat: 
 

- 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.  

- 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 engedélyt ad, 

- a postafiókról kizárólag a rendszergazda jogosult mentéseket végezni. 
- Amennyiben személyes adat, vagy a 2-es és 3-as biztonsági osztályba sorolt adat 

küldésére kerül sor, úgy az adatállományt minden esetben titkosítani kell, amennyiben 
az nem lehetséges úgy jelszóval kell ellátni. 

 
  



 

 

 
A tájékoztatóban foglaltakat megismertem, az abban foglalt biztonsági szabályokat 
megértettem, azokat betartom. 
 
 
Győr, 2018. ………………………. 
 
 
 …………………………………………….. 
 Munkavállaló neve, aláírása 
 


