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I. Általános rendelkezések 
 

1. Az LRAM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Győri 

Törvényszék által 08-09-011861 cégjegyzékszámon nyilvántartva, adószáma: 13195412-2-

08, képviseletre jogosult önállóan Sisa János ügyvezető) 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38. 

szám alatti gazdasági társaság (A továbbiakban: Társaság), mint Munkáltató és Adatkezelő 

jelen Információbiztonság- irányítási, informatikai biztonsági szabályzata (a továbbiakban: 

Szabályzat) tartalmazza a Társaság irányítása alatt álló, vele szerződéses, illetve egyéb 

jogviszonyban álló, az informatikai rendszerekhez hozzáféréssel rendelkező személyekre 

vonatkozó informatikai és hálózatbiztonsági szabályokat, figyelemmel az MSZ EN ISO/IEC 

27000 szabvány előírásaira, illetve ajánlásaira. 

 

2. A Társaságnál munkaviszonyban vagy egyéb más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

személyeknek kötelessége hozzájárulni a Társaság informatikai rendszerének, a rajta tárolt 

adatok védelméhez, erre figyelemmel kötelesek az adatok kezelése során a hatályos 

jogszabályokat és jelen szabályzatban meghatározott rendelkezéseket figyelemben venni és 

azokat kötelezően alkalmazni.  

 

3. Az Informatikai biztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapvető célja, hogy az 

informatikai rendszerek, eszközök alkalmazása, használata során biztosítsa az adatvédelem 

elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalát, valamint azok véletlen, vagy indokolatlan megsemmisülését, hozzáférhetetlenné 

tételét.  

Jelen szabályzat a fentiek keretében védelmi eljárásokat határoz meg, intézkedési 

jogosultságot állapít meg, oktatási, képzési kötelezettségeket ír elő, ellenőrzési 

mechanizmusokat állít fel a szabálytalanságok felderítésére, megelőzésére, továbbá a 

felelősség megállapítására és incidenskezelési protokollokat határoz meg. 

 

A Szabályzat célja továbbá: 

- a titok-, vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó védelmi intézkedések betartása, 

- az üzemeltetett informatikai rendszerek rendeltetésszerű használata, 

- az üzembiztonságot szolgáló karbantartás és fenntartás, 

- az adatok informatikai feldolgozása és azok további hasznosítása során az illetéktelen 

felhasználásból származó hátrányos következmények megelőzése, megszüntetése, 

illetve minimális mértékre való csökkentése, 

- az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzése, 

- a felhasználói programok és adatállományok dokumentációinak nyilvántartása, 

- a munkaállomásokról elérhető adatok körének meghatározása, 

- az adatállományok biztonságos mentése, 

- az informatikai rendszerek zavartalan üzemeltetése, 

- a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzése, elhárítása, 
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- az adatvédelem és adatbiztonság feltételeinek megteremtése. 

 

4. A Szabályzatban meghatározott védelemnek működnie kell a rendszerek fennállásának egész 

időtartama alatt. Jelen szabályzat az informatikai adatvédelem általános érvényű előírásait 

tartalmazza, meghatározza az adatvédelem és adatbiztonság feltételrendszerét. 

A védelem alapelvei: 

a) azonosítás, hitelesítés, 

b) az adatok osztályozása, 

c) jogosultság kiosztás, ellenőrzés, 

d) fizikai és környezeti biztonság, 

e) hozzáférés szabályozás, 

f) adatátvitel biztonsága, 

g) a mobil eszközök biztonsága, 

h) elszámoltathatóság, 

i) titkosítási eljárások, 

j) hitelesség garantálása, 

k) sértetlenség garantálása, 

l) auditálhatóság logikai védelmi funkciói. 

 

5. A Társaság minden Munkavállalójának kötelessége az információvédelem minden területét 

legjobb tudása szerint védeni és megóvni. 

 

6. Az informatikai eszköz felhasználója csak az a személy lehet, aki felhasználói szintű 

informatikai ismeretekkel rendelkezik, illetve jelen Szabályzat rendelkezéseit megismerte. 

 
7. A Társaságnál munkaviszonyban vagy egyéb más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

személyeket képzésben kell részesíteni a Szabályzat tartalmára vonatkozóan, a képzéseket 

dokumentált formában kell végrehajtani, azokat évente legalább egy alkalommal kell tartani, 

azonban informatikai incidens bekövetkezése esetén ismételt képzést kell szervezni. 

 

8. Az informatikai rendszer/eszköz működtetése során el kell különíteni a jogosultsági szinteket, 

a feladatköröket és a felelősséget az egyes Munkavállalók között annak érdekében, hogy a 

személyes felelősség megállapítása mindenkor biztosított legyen. 

 

9. Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a megbízható működés, 

az egyes alrendszer vagy rendszerelem funkcionalitásának megfelelő zavartalan és/vagy 

folyamatos működése. 

 
10. Egyes új hardver vagy szoftver beszerzését követően a működést tesztelni kell, éles 

környezetbe csak akkor kerülhetnek, ha a tesztelés során biztonsági probléma nem merült fel. 
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11. Adatvédelmi hatásvizsgálatot kell készíteni az informatikai rendszerek biztonsága 

vonatkozásában. Meg kell határozni a lehetséges veszélyeket, azok hatását a biztonságra, 

továbbá meg kell határozni a szükséges intézkedéseket. 

 

12. A Társaság telephelyein használt, továbbá a Munkavállalók részére átadott, a Társaság 

tulajdonát képező vagy használatában álló informatikai eszközöket (a továbbiakban: eszközök) 

rendeltetésszerűen, munkavégzés céljából, a Társaság által meghatározott módon lehet 

használni. A felhasználó felelős a rendeltetésszerű használatért. 

 

13. A felhasználó felelősséggel tartozik a munkavégzés céljából átvett eszközért, köteles megőrizni 

annak hardver és szoftver integritását. 

 

14. Más felhasználó azonosítójával a hálózatba bejelentkezni tilos, más részére a bejelentkezési 

hozzáférést átadni tilos. 

 

 

II. Az LRAM Kft. informatikai biztonsági rendszere, a rendszerek osztályba sorolása 

 

1. Az informatikai rendszereket, valamint a kezelt adatokat biztonsági osztályokba kell sorolni. A 

védelmi intézkedések alkalmazásáért a rendszergazda, valamint a felhasználók felelősek. 

 

2. A teljes digitális adatállományt, az egyes adatelemekhez történő hozzáférési jogosultságokat, 

valamint az adatkezelők és adatfeldolgozók névsorát nyilván kell tartani. 

Az információvédelmi biztonsági osztályok 

a) információvédelmi alapbiztonsági (1.) osztály: 

- nyílt, nem védett adatok, 

b) információvédelmi fokozott biztonsági (2.) osztály: 

- személyes adatok, 

c) információvédelmi kiemelt biztonsági (3.) osztály: 

- üzleti titkok, 

- pénzügyi adatok, illetve a Társaság vezetői döntése alapján hozzáférés-korlátozás alá  

eső (pl. egyes feladatok végrehajtása érdekében bizalmas) adatok. 
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III. A Szabályzat hatálya 

 

1. Személyi hatálya 
 

A Szabályzat személyi hatálya az L-RAM Kft-vel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, 

egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre terjed ki. Az SZABÁLYZAT hatálya 

kiterjed továbbá a Társaság informatikai rendszerének üzemeltetésében és karbantartásában 

résztvevő társaságokra, vállalkozókra, illetve magánszemélyekre (a továbbiakban: 

Szerződéses partnerek). Az érintettekkel az SZABÁLYZAT megfelelő pontjait ismertetni kell, 

továbbá nyilatkozniuk kell az SZABÁLYZAT rájuk vonatkozó előírásainak elfogadásáról és 

betartásáról az előírások szerinti munkavégzésükhöz. 

A Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan magánszemélyre, illetve gazdasági társaságra, aki 

nem informatika célú munkavégzése kapcsán bármilyen informatikai eszközzel a Társaság 

informatikai infrastruktúrájához csatlakozik, illetve azt – Társasági érdekében – igénybe veszi. 

 

2. Tárgyi hatálya 
 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:  

- a védelmet élvező adatok teljes körére, felmerülési és feldolgozási helyüktől, idejüktől 

és az adatok fizikai megjelenési formájától függetlenül,  

- a Társaság tulajdonában lévő, illetve az általa bérelt, vagy használt valamennyi 

informatikai berendezésre (számítógépekre, azok tartozékaira és perifériáira),  

- az adathordozókra (merevlemez (belső és külső), flash meghajtó (pendrive), DVD, CD),  

- a Társaság számítógépes hálózatára és annak elemeire,  

- a számítógépes hálózathoz való kapcsolódást biztosító eszközökhöz tartozó hálózati 

útválasztókra (routerek), switchekre, aktív eszközökre és egyéb olyan speciális 

eszközökre, melyek az informatikai eszközökhöz, illetve a hálózathoz illeszthetők 

(mobiltelefon, digitális fényképezőgép stb.),  

- az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, szervezési, 

üzemeltetési stb.),  

- a rendszer, vállalatirányítási, könyvelési, bér, humán és egyéb szoftverekre,  

- az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra,  

- az adathordozók tárolására és felhasználására,  

- továbbá tulajdonviszonytól függetlenül (tulajdonolt, bérelt stb.) a Társaság területén 

(állandóan vagy ideiglenes jelleggel) telepített informatikai eszközökre, az azokkal 

kapcsolatos tevékenységre,  

- a mobil eszközökre (laptop, mobiltelefon) amelyek hordozhatóak, de alkalmasak 

részben vagy teljesen a Társaság hálózatát, a hálózati szoftvereket, alkalmazásokat 

elérni. 
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3. Időbeli hatálya 

A Szabályzat a tárgyi hatálya alá tartozó elemek teljes életciklusára kiterjed, amely az alábbi 

szakaszokból áll:  

- tervezési szakasz: a rendszer iránti igény, a rendszer célja és a vele szemben támasztott 

követelményeknek a leírása,  

- fejlesztési/beszerzési szakasz: a rendszer fejlesztése, beszerzése, telepítése, 

programozása, létrehozása,  

- megvalósítási szakasz: a rendszer tesztelése, testre szabása,  

- üzemeltetés/karbantartás: a rendszer üzemelése, üzemeltetése, hardver-, 

szoftvermódosítások, karbantartás, események kezelése,  

- visszavonás/selejtezés/megsemmisítés szakasz: információk, hardver, szoftver 

visszavonása az üzemelésből, törlése, megsemmisítése vagy hosszabb távú 

megőrzésre való felkészítése.  

 

IV. Szerepkörök, tevékenységek, felelősségek 

 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatok szerepkörökhöz rendeltek. A szerepkörök 

szerinti felelősök kijelölése elsősorban a munkaköri leírásokban történik. Az informatikai 

infrastruktúra biztonságos működtetésében, illetve az informatikai rendszerekben kezelt 

adatok védelmének tárgykörében az alábbi szerepkörök kerülnek meghatározásra (MSZ EN 

ISO/IEC 27002 7.1): 

 

 1. A Társaság ügyvezetője (Rendszergazda) 
 

A Társaság ügyvezetője felelős az informatikai rendszerben tárolt adatok védelméért és az 

adatok biztonságáért. Hatáskörében jogosult a számítógépes adatvédelem és az 

adatbiztonság megszervezésére és ellenőrzésére. 

 

Feladatai: 

- szükség esetén egyes feladatok végrehajtása érdekében további rendszergazdákat bíz 

meg, 

- meghatározza a Társaság elektronikus információs rendszereinek felhasználóira 

vonatkozó szabályokat,  

- meghatározza a Társaság elektronikus információs rendszerei védelmének felelőseire, 

feladataira, és az ehhez szükséges hatáskörre vonatkozó szabályokat, illetve kiadja az 

ehhez szükséges szabályzatot,  

- gondoskodik oktatásról, információbiztonsági ismeretek szinten tartásáról,  

- kockázatelemzések, ellenőrzések, auditok lefolytatása révén meggyőződik a 

megfelelésről, 
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-  gondoskodik a Társaság elektronikus információs rendszereinek biztonságával 

összefüggő tevékenységek megteremtéséről és fenntartásáról,  

-  elvégzi vagy irányítja a fenti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és 

ellenőrzését,  

-  meghatározza a rendszerek biztonsági beállításaival kapcsolatos elvárásokat, jogokat, 

feladatokat,  

-  véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a 

Társaság e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit, 

-  felelős a szerverek és a rajtuk futó szoftverek, operációs rendszerek, szolgáltatások, 

adatbázisok, fájl- és nyomtatószerverek működtetéséért,  

-  felelős az adatmentések elvégzéséért, a mentett adatok biztonságos tárolásáért, a 

szükséges visszaállításokért, 

-  felelős a felhasználói környezet kialakításáért a szolgáltatások és segédalkalmazások, 

továbbá a ráépülő általános irodai alkalmazások komponensei, a Társaság felhasználói 

környezetében már megszokott általános alkalmazások és felhasználói 

segédprogramok, valamint a hálózati nyomtatók működtetéséért,  

-  felelős az aktív és passzív hálózati eszközök működtetéséért, rendelkezésre állásáért,  

-  felelős az adatbázisban tárolt adatok és szoftverek rendelkezésre állásáért, a 

hozzáférők adminisztrálásért, 

- felelős a szerverek naplóállományának rendelkezésre állásáért, azok mentéséért.  

 

2. Megbízott rendszergazda 
 

Felel az ügyvezető által meghatározott információs rendszerek felügyeletéért, azok 

védelméért, a rendelkezésreállásért. A megbízott rendszergazda bármely, az általa felügyelt 

elektronikus információs rendszert érintő biztonsági eseményről köteles tájékoztatni a 

Társaság vezetőjét. A Társaság vezetőjének támogatásával biztosítja az e szabályzatban 

meghatározott követelmények teljesülését.  

 

Feladatai: 

-  a Társaság vezetőjének közvetlen ad tájékoztatást,  

-  gondoskodik a felügyelete alá tartozó elektronikus információs rendszerek 

biztonságával összefüggő tevékenységek megteremtéséről és fenntartásáról,  

-  elvégzi vagy irányítja a fenti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és 

ellenőrzését,  

-  meghatározza a rendszerek biztonsági beállításaival kapcsolatos elvárásokat, jogokat, 

feladatokat,  

-  véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a 

Társaság e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit, 
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-  felelős az általa felügyelt szerverek és a rajtuk futó szoftverek, operációs rendszerek, 

szolgáltatások, adatbázisok, fájl- és nyomtatószerverek működtetéséért,  

-  felelős az általa felügyelt szerverek adatmentéseinek elvégzéséért, a mentett adatok 

biztonságos tárolásáért, a szükséges visszaállításokért, 

-  felelős az általa felügyelt rendszer vonatkozásában a felhasználói környezet 

kialakításáért a szolgáltatások és segédalkalmazások, továbbá a ráépülő általános 

alkalmazások komponensei, a Társaság felhasználói környezetében már megszokott 

általános alkalmazások és felhasználói segédprogramok, valamint a hálózati 

nyomtatók működtetéséért,  

-  felelős az általa felügyelt aktív és passzív hálózati eszközök működtetéséért, 

rendelkezésre állásáért,  

-  felelős az általa felügyelt adatbázisokban tárolt adatok és szoftverek rendelkezésre 

állásáért, a hozzáférők adminisztrálásért, 

- felelős az általa felügyelt szerverek naplóállományának rendelkezésre állásáért, azok 

mentéséért. 

 

3. Felhasználó  
 

Felhasználónak minősül mindenki, aki a Társasággal munkaviszonyban, megbízási 

jogviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

 

Feladatai: 

- ismernie kell a Szabályzatban szereplő előírásokat, illetve azokat maradéktalanul be 

kell tartania,  

- rendelkeznie kell az általa üzemeltetett berendezésekre és szoftverekre vonatkozó 

előírásokkal, illetve ismernie kell azok tartalmát,  

- tevékenysége megkezdésekor ellenőrizni kell, hogy az általa használt eszközök 

üzemképesek-e és azok beállítása az előírásoknak megfelelő-e,  

- köteles figyelemmel kísérni az általa 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, 

- tevékenysége befejezésekor a használt programokból szabályszerűen ki kell lépni,  

- a berendezést szükség esetén az előírásoknak megfelelően le kell állítani, illetve 

áramellátását meg kell szüntetni, 

- a helyiségből utolsóként való távozáskor meg kell győződni a helyiség biztonságos 

lezárásáról.  

  



10 
 

V. Az informatikai rendszert veszélyeztető helyzetek (MSZ EN ISO/IEC 27002 4.2) 

 

 1. Környezeti infrastruktúra okozta ártalmak 
- földrengés, 

- árvíz, 

- tűz, 

- villámcsapás, 

- nagy teljesítményű elektromágneses térerő, 

- elektrosztatikus feltöltődés, 

- a levegő nedvességtartalmának felszökése vagy leesése, 

- piszkolódás (pl. por), 

- feszültség-kimaradás, 

- feszültségingadozás, 

- elektromos zárlat, 

- víz- gázcsőtörés. 

 

2. Emberi tényezőre visszavezethető veszélyek 

Szándékos károkozás: 

- behatolás az informatikai rendszerek környezetébe, 

- vírus, vagy egyéb kártevő fertőzése, 

- illetéktelen hozzáférés (adat, eszköz), 

- adatok, eszközök eltulajdonítása, 

- rongálás (gép, adathordozó), 

- megtévesztő adatok bevitele és képzése, 

- zavarás (feldolgozások, munkafolyamatok). 

 

Gondatlan, vétlen károkozás: 

- figyelmetlenség (ellenőrzés hiánya), 

- szakmai hozzá nem értés, 

- a gépi és eljárásbeli biztosítékok beépítésének elhanyagolása, 

- a megváltozott körülmények figyelmen kívül hagyása, 

- vírusfertőzött adathordozó behozatala, 

- biztonsági követelmények be nem tartása, 

- gyári előírások be nem tartása, 

- adathordozók megrongálása (hanyag tárolás, kezelés), 

- a karbantartási műveletek elmulasztása. 

 

3. A szükséges biztonsági-, jelző és riasztó berendezések karbantartásának elhanyagolása 

veszélyezteti a feldolgozás folyamatát, alkalmat ad az adathoz való véletlen vagy szándékos 

illetéktelen hozzáféréshez, rongáláshoz. 
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VI. Adatok és rendszerek védelme, biztonsága 

 

 1. Fizikai környezeti védelem (MSZ EN ISO/IEC 27002 11.1) 
 

a) Általános vagyonvédelmi előírások 

 

A Társaság azon helyiségei, ahol informatikai eszközök kerültek elhelyezésre biztonsági 

zónáknak minősülnek, így az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

  

- Az irodák ajtóinak zárhatónak kell lenniük, a helyiségeket riasztórendszerrel kell ellátni, 

- Az ablakokat, ajtókat nyitásérzékelővel kell ellátni. 

- A bejárati ajtó keményfa, fém vagy más megfelelő szilárdságú, leemelés, befeszítés 

ellen védett, és legalább két darab biztonsági zárral zárhatónak kell lennie. Biztonsági 

zárnak minősül a legalább 5 csapos hengerzár, az 5 rotoros mágneszár, a kéttollú 

kulccsal zárható lamellás zár, továbbá a MABISZ által jóváhagyott és biztonsági zárnak 

elfogadott egyéb (pl.: motoros) zár. A lakat nem minősül biztonsági zárnak. 

- A szerverszekrényt zárral kell felszerelni, azt mindig zárva kell tartani. 

- A szerver elhelyezésére szolgáló helyiségben riasztórendszert kell felszerelni, azt 

bekapcsolt állapotban kell tartani, ha az épületben nincs munkavégzés, és ott senki 

sem tartózkodik. 

- Az informatikai eszközöket csak a Társaság arra felhatalmazott Munkavállalói 

használhatják. 

- Az informatikai eszközök rendeltetésszerű használatáért a felhasználó felelős. 

 

b) Tűzvédelem 

 

- A szerver elhelyezésére szolgáló helyiség és azon helyiségek, ahol informatikai 

eszközök kerültek elhelyezésre az Országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII.5.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a „tűzveszélyes” tűzvédelmi osztályba 

tartozik. 

- A menekülési útvonalak szabadon hagyását minden körülmények között biztosítani 

kell. 

- A helyiségbe füstérzékelő berendezést kell felszerelni, 

- A szerver 3m-es környezetébe minimum 1 db elektromos tüzek oltására is alkalmas 

tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 
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2. A hardverek és a szoftverkörnyezet védelme 
 

A beszerzett hardverekről és szoftverekről nyilvántartást kell vezetni (1. sz. melléklet), a 

nyilvántartást napra készen kell tartani, a változásokat 1 munkanapon belül fel kell vezetni. A 

nyilvántartás naprakészségéért a rendszergazda felelős. 

 

a) Hálózat védelme (MSZ EN ISO/IEC 27002 13.1): 

- fizikai és szoftveres tűzfalat is alkalmazni kell, azokat úgy kell konfigurálni, hogy az 

illetéktelen behatolás kockázata a lehető legkisebb legyen, 

- a fizikai tűzfalat úgy kell konfigurálni, hogy azt, továbbá a Társaság IP címeit a hálózaton 

kívülről, internet irányból ne lehessen pingelni, 

- a tűzfalon tiltani kell azon portokat, amelyek nyitva tartása nem szükséges, 

- a tűzfal és a router(ek) konfigurációs beállításainak távoli elérését úgy kell beállítani, 

hogy azt csak a hálózati rendszergazda érje el a meghatározott eszközökről megfelelő 

erősségű jelszóval, 

- a DHCP szervert úgy kell beállítani, hogy ne tudjon több IP címet kiosztani, mint 

amennyit a Társasági hálózat teljes kihasználtsága esetén használ (10% 

tartalékképzéssel), a tartomány fennmaradó IP címeit tiltani kell, 

- csak azonosított eszköz érheti el a hálózatot, a tartományi eszközök regisztrálását a 

címtárba végre kell hajtani. 

 

b) Szerverekre vonatkozó előírások: 

- szünetmentes áramforrást kell használni, amely megvédi a berendezést a 

feszültségingadozásoktól, áramkimaradás esetén adatvesztéstől, 

- a túlfeszültség- és villámvédelemnek meg kell felelnie a kommunális és lakóépületekre 

vonatkozó előírásoknak, 

- a szervereken tárolt adatokról, valamint a konfigurációról és az adatbázisokról 

folyamatosan (napi, heti, havi) biztonsági mentést kell készíteni, helyi és földrajzilag 

máshol lévő adathordozóra, szerverre (többszörös adatbiztonság elve), 

- biztosítani kell a folyamatos működést, 

- távoli hozzáférést saját VPN-en keresztül kell biztosítani, 

- a szerverre történt bejelentkezéseket és tevékenységeket naplózni kell, a 

naplóállományokat meg kell őrizni, archiválni kell, 

- a szerverekhez külső adathordozót csatlakoztatni csak a rendszergazda jogosult, 

- a szervereken módosításokat végrehajtani, illetve azokra szoftvereket telepíteni 

kizárólag a rendszergazda jogosult, 

- amennyiben lehetséges az adatokat titkosítva kell a szervereken tárolni, 

- a biztonsági mentéseket titkosítani kell. 
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c) Szoftverekre vonatkozó előírások: 

A Társaságnál kizárólag: 

- jogtiszta, 

- megfelelő adminisztrátori és felhasználói dokumentációval ellátott, 

- vírus- és hibamentességre tesztelt szoftvert szabad beszerezni és telepíteni, 

- az újonnan telepített szoftvereket nyilvántartásba kell venni, 

- a számítógépek szoftver konfigurációját csak a rendszergazda változtathatja meg, 

 

d) Munkaállomásokra vonatkozó előírások: 

- a munkaállomásokat saját vállalati tartományba kell léptetni, 

- a munkaállomásra közvetlenül tilos adatok mentése, kivéve a hálózaton kívül dolgozó 

eszközöket, azonban azok adatállományait telephelyre visszaérkezést követően a 

meghatározott hálózati mappába fel kell tölteni, ott kell tárolni az adatvesztés 

megelőzése, a rendelkezésreállás és adatbiztonság érdekében, 

- kizárólag a rendszergazda jogosult programokat telepíteni a munkaállomásokra, ezt a 

jogosultságok kiosztásánál biztosítani kell, 

- a munkaállomásokat úgy kell beállítani, hogy a nem szükséges külső portokat tiltani 

kell BIOS szinten, 

- külső adattárolló csatlakoztatásakor, azt ellenőrizni kell vírusellenőrző programmal, 

- vírusfertőzés gyanúja esetén a rendszergazdát azonnal értesíteni kell, 

- a felhasználó köteles értesíteni a rendszergazdát, amennyiben a munkaállomásán 

szokatlan működést, zavart észlel, 

- új rendszereket használatba vételük előtt szükség szerint adaptálni kell és 

tesztadatokkal ellenőrizni kell működésüket, 

- a Társaság informatikai eszközeiről programot, illetve adatállományokat másolni a 

jogos belső felhasználói igények kielégítésein kívül nem szabad, 

- a hálózati vezeték és egyéb csatoló elemei rendkívül érzékenyek, mindennemű 

sérüléstől ezen elemeket meg kell óvni. A hálózat vezetékének megbontása szigorúan 

tilos, 

- a munkaállomásokat lehetőség szerint szünetmentes áramforrással kell ellátni, ha ez 

nem lehetséges gondoskodni kell a túlfeszültség elleni védelemről, 

- az informatikai eszközt és tartozékait helyéről elvinni csak a rendszergazda tudtával és 

engedélyével szabad. 

 

e) Külső adathordozók: 

- úgy kell őket tárolni, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, valamint 

közben ne sérüljenek, károsodjanak, 

- az adathordozókat azonosítóval kell ellátni, melyről nyilvántartást kell vezetni, 

- a személyes használatra kiadott adathordozót oly módon kell szállítani, hogy annak 

eltulajdonításának, elvesztésének lehetősége a lekisebb eséllyel következzen be, 

- külső adathordozó csatlakoztatásakor inicializálás előtti víruskeresést kell lefuttatni,  
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- 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). 

 

f) Laptopokra, tabletekre vonatkozó speciális szabályok (MSZ EN ISO/IEC 27002 6.2) 

- az eszközöket telepítést követően a vállalati tartományba be kell léptetni, a helyi 

felhasználói fiókokat tiltani kell, 

- az eszközöket végpontvédelemmel kell ellátni, azok folyamatos frissítését biztosítani 

kell, 

- a hordozható eszközöket, amennyiben az eszközök rendelkeznek vele, biometrikus 

védelemmel (ujjlenyomat) kell ellátni, 

- amennyiben a biometrikus védelem nem elérhető az eszközökön, úgy intelligens 

kártyával, vagy más hardveres kulcson, kártyán elhelyezett tanúsítvánnyal kell védeni, 

- biztosítani kell, hogy a vállalati hálózatot telephelyen kívülről titkosított, biztonságos 

VPN kapcsolaton keresztül érjék el az eszközök, 

- titkosítatlan, valamint ismeretlen Wi-Fi hálózathoz tilos csatlakozni. 

 

g) Mobiltelefonokra vonatkozó szabályok (MSZ EN ISO/IEC 27002 6.2) 

- a beszerzett eszközökön biztosítani kell a vállalati végpontvédelmet, azt folyamatosan 

frissíteni kell, 

- az eszközökhöz történő hozzáférést képernyőzárral (számkód, minta, minimum 6 

karakter), valamint, amennyiben az eszköz képes rá biometrikus kóddal (ujjlenyomat) 

kell biztosítani, 

- a kártyák PIN kód kérési funkcióját tilos kikapcsolni, a gyári PIN kódot meg kell 

változtatni, az nem lehet azonos a képernyőkóddal, 

- biztosítani kell, hogy a vállalati hálózatot titkosított, biztonságos VPN kapcsolaton 

keresztül érjék el az eszközök, 

- titkosítatlan, valamint ismeretlen Wi-Fi hálózathoz tilos csatlakozni. 

VII. A rendszer naplózására vonatkozó előírások (MSZ EN ISO/IEC 27002 12.4) 

 

1. A fokozott és kiemelt biztonsági (2., 3.) osztályba sorolt adatok jogosulatlan hozzáférési 

kísérleteinek ellenőrzése érdekében a kiszolgálók biztonsági naplóállományát hetente 

ellenőrizni kell (2. számú melléklet). 

 

2. Az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása érdekében olyan regisztrálási és 

naplózási rendszert (biztonsági napló) kell kialakítani, mellyel utólag nyomon követhetők az 

informatikai rendszerben bekövetkezett fontosabb események - különös tekintettel azokra, 

amelyek a rendszer biztonságát érintik - és ezáltal lehetséges a hozzáférések jogosultságának 

ellenőrzése, illetéktelen hozzáférés megtörténtének és amennyiben lehetséges a hozzáférő 

személyének megállapítása. 
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3. A minimálisan regisztrálandó események a következők: 

a) a be- és kijelentkezések, 

b) a program leállások, 

c) az azonosítási és hitelesítési mechanizmus használata, 

d) a hozzáférési jog érvényesítése azonosítóval ellátott erőforráshoz, 

e) a felhatalmazott személyek olyan műveletei, amelyek a rendszer biztonságát 

érintik. 

 

4. A biztonsági naplóban az eseményekhez kapcsolódóan a következő paramétereket kell 

rögzíteni: 

- a felhasználó azonosítása és hitelesítése esetén: 

a) a dátum, 

b) az időpont, 

c) a kezdeményező azonosítója, 

d) az eszköz (pl. terminál) azonosítója, amelyről az azonosítás és hitelesítés művelet 

kezdeményezése történt, 

e) a művelet eredményessége vagy eredménytelensége. 

 

- felhatalmazott felhasználók olyan műveletei esetén, amelyek a rendszer biztonságát 

érintik: 

a) a dátum, 

b) az időpont, 

c) a műveletet végző azonosítója, 

d) az erőforrás azonosítója, amelyre a művelet vonatkozik. 

 

5. A rendszernek képesnek kell lennie minden egyes felhasználó vagy felhasználócsoport által 

végzett művelet szelektív regisztrálására. 

 

6. A rendszergazdának a jogosulatlan hozzáférési kísérletekről tájékoztatnia kell a Társaság 

vezetőjét. 

 

7. A biztonsági naplóállományokat heti rendszerességgel egy évre archiválni kell. 

  



16 
 

 

VIII. Felhasználókra és munkaállomásokra vonatkozó biztonsági szabályok (MSZ EN ISO/IEC 

27002 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) 

 

1.  Felhasználók 

- az adatállományokat csak azonosított felhasználók érhetik el. Minden felhasználónak 

egyedi bejelentkezési azonosítóval és jelszóval kell rendelkeznie. A felhasználók nevét 

és az alkalmazások felhasználói azonosítóját nyilván kell tartani, a nyilvántartás 

vezetésért, naprakészségéért a rendszergazda felel (3. számú melléklet), 

- a jelszavaknak megfelelő bonyolultsági feltételeknek kell megfelelniük, minimum 8 

karakter hosszúságúnak kell lenniük, kis és nagybetűt, számot, valamint speciális 

karaktert kell tartalmazniuk, 

- a jelszavak érvényessége 30 nap, 

- az előző 10 jelszó nem használható fel újra, 

- lehetőséget kell biztosítani 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 érvényessége 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 kompromitálódásának gyanúja 

megalapozott. 

 

- Szigorúan tilos a jelszavak felhasználók közötti megosztása. 

 

- A rendszergazda a rendszer védelme érdekében a 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. 
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 2. Munkaállomások 
 

- minden munkaállomáson be kell állítani az 5 perc utáni, jelszóval védett 

képernyőkímélőt, 

- minden munkaállomáson - amennyiben ez az adott eszközön lehetséges - be kell 

állítani a 10 perc utáni zárolást, 

- minden munkaállomás BIOS-hoz való hozzáférést jelszóval kell védeni, és úgy kell 

beállítani, hogy a munkaállomás a belső HDD-ről induljon. Amennyiben a 

munkaállomáson folyó adatfeldolgozáshoz nem szükséges feltétlenül a külső 

adathordozók használata, úgy a meghajtókat és a csatlakoztatási lehetőségeket BIOS 

szinten, vagy fizikailag le kell tiltani. 

 

IX. Internet elérésre elektronikus levelezésre vonatkozó biztonsági szabályok (MSZ EN 

ISO/IEC 27002 13.2) 

 

1. A rendszergazdának úgy kell beállítani a kliens számítógépeket, hogy azok védelme az 

internet kapcsolat során biztosított legyen. A végpontvédelmi szoftvert úgy kell konfigurálni, 

hogy alkalmas legyen a számítógépes hálózat védelmére.  

A konfigurálás során be kell állítani: 

- a webfelügyeletet (tiltani kell a közismerten kártékony kódokat tartalmazó 

webhelyeket 4. sz. melléklet), 

- engedélyezni, konfigurálni kell a webhozzáférés-védelmet, 

- engedélyezni, konfigurálni kell az adathalászat elleni védelmet. 

 

2. A munkaállomásokon telepített böngészőkben be kell állítani: 

- a követés elleni védelmet,  

- a felugró ablakok tiltását, 

- a veszélyes tartalmak blokkolását. 

 

3. 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. 

 

4. A felhasználók az internethasználat során kötelesek betartani az alapvető erkölcsi és etikai 

szabályokat. Pornográf és erőszakos tartalmakat tartalmazó weboldalak látogatása tilos. 

 

5. Az internet használata során tilos fájlcserélő alkalmazások használata (torrent), továbbá 

illegális tartalmak letöltése (warez).  
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6. A Munkavállalók internetről származó fájlokat csak vírusellenőrzést követően nyithatnak 

meg.  

 

7. A Munkáltató jogosult az internethasználatot ellenőrizni.  

 

8. 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 jogszabályban rögzített felelősség 

terheli. 

 

9. A Munkavállalót az intézkedés hátterében álló Munkáltatói érdekről írásban tájékoztatni 

kell. Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy a Munkavállaló jelen tudjon lenni.  

 

10. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvére figyelemmel kell lenni: 

1. Az előzmények között szereplő honlap címek megismerése, vagy a pro,yszerver 

adott felhasználóra vonatkozó naplófájljainak lementése, átnézése. 

2. Amennyiben az ellenőrzés nemcsak 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. 

3. 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.  

 

11. A céges e-mail címek a munkavégzéssel kapcsolatos kapcsolattartásra kerültek kiosztásra, 

azonban azok magáncélú használata engedélyezett. 

 

12. A céges e-mail fiókot kizárólag a Munkáltató tulajdonát képező eszközön lehet beállítani, 

kivéve az ügyvezető egyedi engedélye alapján egyesesetekben, a postafiókról kizárólag a 

rendszergazda jogosult mentéseket végezni. 
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13. 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. 

 

X. A használatra átadott eszközökre vonatkozó biztonsági szabályok 

 

1. A Munkáltató meghatározott feladatok ellátása érdekében hordozható eszközöket biztosít 

a Munkavállalók részére. Az eszközök átadása a 6. számú mellékletben szereplő adatlap 

kitöltésével történik. 

 

2. Az eszközök átadásakori állapotáról fényképmellékletet kell készíteni, azt az átadási 

adatlappal együtt kell kezelni.  

 

3. A Munkáltató által használatra átadott eszközöket a rendszergazda konfigurálja, állítja be, 

azok hardver- és szoftverkonfigurációján a felhasználó módosítást nem végezhet. 

 

4. 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. 

 

5. Az átadott eszközökkel tilos titkosítatlan, illetve ismeretlen WI-FI hálózathoz csatlakozni. 

 

6. A Társasági rendszert ezen eszközökről kizárólag VPN kapcsolaton keresztül szabad elérni, 

a VPN kapcsolat ideje alatt külső adathordozó csatlakoztatása, internetes böngészés, fájlok 

letöltése tilos. 

 

7. A Munkáltató jogosult az eszközök használatának ellenőrzésére oly módon, hogy 

meggyőződhet az átadáskori konfiguráció változatlanságáról, továbbá a telepített szoftverek 

és letöltött állományok jogszerűségéről. 
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XI. Fogalommeghatározások 

 

- Adat: Az információ megjelenési formája, azaz a tények, elképzelések nem 

értelmezett, de értelmezhető közlési formája. 

- Adatállomány: Valamely informatikai rendszerben lévő adatok logikai összefogása, 

amelyet egy névvel jelölnek. Ezen a néven keresztül férhetünk hozzá a tartalmazott 

adatokhoz.  

- Adatátvitel: Adatok szállítása összeköttetéseken, összekötő utakon (például 

számítógépek között). 

- Adatbiztonság: Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni 

műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere.  

- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az 

adaton végzik. 

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő 

megbízásából adatok feldolgozását végzi.  

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, felvétele és 

tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra 

hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további 

felhasználásuk megakadályozása is. 

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatok kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.  

- Adatsértetlenség (data integrity): Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy az 

adatot jogosulatlan módon ne változtassák meg, vagy ne tegyék tönkre. 

-  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé 

teszik.  

- Aktív fenyegetés (active threat): Olyan szabad, jogosulatlan hozzáférésnek a veszélye, 

amely megváltoztathatja a rendszer állapotát.  

Megjegyzés: A biztonsággal kapcsolatos aktív fenyegetés lehetséges példái: üzenetek 

módosítása, üzenetek visszajátszása, zavaró üzenetek beiktatása, feljogosított 

entitásként való álcázás és a szolgálat megtagadása. 

- Alapfenyegetettség: A fenyegető tényezők olyan csoportosítása, amely a biztonsági 

alapfunkciók valamelyikének kiesését okozza.  

Nevezetesen: 

-a funkcionalitás elvesztése, 

-a hitelesség elvesztése, 

-a bizalmasság elvesztése, 

-a sértetlenség elvesztése és 

-a rendelkezésre állás elvesztése. 
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- Bejelentkezés: Az informatikai rendszer és egy felhasználó között ez utóbbi által olyan 

kapcsolat kezdeményezése, amelynek során számára az informatikai rendszer 

funkcióinak használata lehetővé válik. 

- Belépés: Személyek belépése olyan területekre, például helyiségekbe, amelyekben az 

informatikai rendszert, illetve egyes elemeit tárolják vagy használják. 

- Bizalmasság: Az információk vagy adatok esetében a bizalmasság azt jelenti, hogy 

azokhoz csak az arra jogosítottak és csak az előírt módokon férhetnek hozzá, és nem 

fordulhat elő úgynevezett jogosulatlan információszerzés. Ez vonatkozhat 

programokra, mint szélesebb értelemben vett információkra is (például, ha valamely 

eljárás előírásait egy programmal írjuk le és azt titokban kívánjuk tartani). 

- Biztonság: Az információ és informatikai rendszerekben olyan előírások és szabványok 

betartását jelenti, amelyek a rendszer működőképességét, az információk 

rendelkezésre állását, sértetlenségét, bizalmasságát és hitelességét erősítik. 

- Biztonsági auditálás (security audit): A rendszerre vonatkozó feljegyzések és 

tevékenységek független átvizsgálása, a rendszer-ellenőrzések megfelelőségének 

vizsgálata, a kialakított politika és a működtetési eljárások megfelelőségének elérése, 

a biztonság gyenge pontjainak felfedése az ellenőrzésben, a politikában és az 

eljárásokban ajánlott biztonsági változások céljából. 

- Biztonsági koncepció: A Társaság olyan intézkedési terve, amelynek végrehajtása a 

Társaság tevékenységének jelentőségével és a tevékenység kiesésének kockázatával 

összefüggő biztonságos működési feltételeket teremti meg. 

- Elérhetőség: Az információ-feldolgozás során valamely informatikai alkalmazás 

szolgáltatásai az adott helyen és az adott időben igénybe vehetők. 

- Érzékenység (sensitivity): Az erőforrás azon jellemzője, amely fontosságát vagy 

értékét tartalmazza, de tartalmazhatja a sérülékenységet is. 

- Felhasználó: Az a személy vagy Társaság, aki (amely) egy vagy több informatikai 

rendszert használ feladatai megoldásához. 

- Feljogosítás (authorization): Azon jogok megadása, amelyek magukban foglalják a 

hozzáférési jogon alapuló hozzáférés megadását. 

- Fenyegető tényező: Olyan körülmény vagy esemény, amely az adat, illetve információ 

valamely informatikai rendszerben történő feldolgozásának rendelkezésre állását, 

sértetlenségét, bizalmasságát vagy hitelességét, illetve a rendszernek és a rendszer 

elemeinek működőképességét fenyegetheti. A fenyegető tényezők közé soroljuk 

nemcsak a személyektől eredő támadásokat, amelyek valamely informatikai rendszer 

ellen irányulnak, hanem valamennyi szélesebb értelemben vett fenyegetést, mint 

például véletlen eseményeket, külső tényezők általi behatásokat és olyan 

körülményeket, amelyek általában magának az informatikának a sajátosságaiból 

adódnak. Példaként említhetjük a tüzet, az áramkimaradást, az adat-beviteli hibát, a 

hibás kezelést, a hardver tönkremenetelét, a számítógépes vírusokat és 

programhibákat. 

- Fizikai biztonság (physical security): Erőforrások szándékos és véletlen fenyegetései 

elleni fizikai védelemre használt intézkedések. 
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- Hálózat: Számítógépek vagy általánosabban: informatikai rendszerek összekapcsolása, 

amely az összekapcsolt rendszerek legkülönbözőbb komponensei között adatcserét 

tesz lehetővé. 

- Hálózati szolgáltatások: számítógépes munkahelyről, továbbá internetről elérhető 

szerverszolgáltatások, amelyek hálózati forgalommal járnak. 

- Hardver: Az informatikai rendszer eszközeit, fizikai elemeit alkotó részei. 

- Hozzáférés: Olyan eljárás, amely valamely informatikai rendszer használója számára 

elérhetővé tesz a rendszerben adatokként tárolt információkat. Ez az eljárás 

bekövetkezhet például névmegadáson keresztül valamely adatszerűségre nézve, s 

lehetővé tehet olvasást, írást vagy kifejtést. 

- Hozzáférés-ellenőrzés (access control): Az erőforráshoz való jogosulatlan hozzáférés 

elhárítása, beleértve az erőforrás jogosulatlan használatának megakadályozását. 

- Informatikai biztonság: Olyan előírások, szabványok betartásának eredménye, 

amelyek az információk elérhetőségét, sérthetetlenségét és megbízhatóságát érintik, 

és amelyeket az informatikai rendszerekben vagy komponenseikben, valamint az 

informatikai rendszerek vagy komponenseik alkalmazása során megelőző biztonsági 

intézkedésekkel lehet elérni. Más szóval: Informatikai biztonság alatt valamely 

informatikai rendszer azon állapota értendő, amelyben a kockázatokat, amelyek ezen 

informatikai rendszer bevezetésekor a fenyegető tényezők alapján adottak, 

elfogadható intézkedésekkel elviselhető mértékűre csökkentettük. 

- Informatikai rendszer: A hardverek és szoftverek olyan kombinációjából álló rendszer, 

amit az adat-, illetve információ-feldolgozás különböző feladatainak teljesítésére 

alkalmazunk. Az informatikai rendszerek különleges tulajdonsága a szabad 

programozhatóság.  

- Munkahelyi számítógép: Személyi számítógép, laptop vagy munkaállomás a 

munkahelyre telepítve. 

- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.  

- Passzív fenyegetés (passive threat): Az információ jogosulatlan nyilvánosságra 

hozásának veszélye a rendszer állapotának változása nélkül. 

- Rendelkezésre állás I. (availability): Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a 

feljogosított entitás által támasztott igény alapján az adott objektum elérhető és 

használható legyen. 

- Rendelkezésre állás II.: Az a tényleges állapot, amikor egy informatikai rendszer 

szolgáltatásai - amely szolgáltatások különbözők lehetnek - állandóan, illetve egy 

meghatározott időben rendelkezésre állnak és a rendszer működőképessége sem 

átmenetileg, sem pedig tartósan nincs akadályozva. Ebben az összefüggésben 

jelentősége van az információ vagy adatok rendelkezésre állásának, elérhetőségének 

is. 

- Rendszerprogram (rendszerszoftver): Olyan alapszoftver, amelyre szükség van, hogy 

valamely informatikai rendszer hardvereit használhassuk és az alkalmazói 

programokat működtessük. A rendszerprogramok legnagyobb részét az operációs 

rendszerek alkotják. 
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- Sértetlenség, integritás: A sértetlenséget általában az információkra, adatokra, illetve 

a programokra értelmezik. Az információk sértetlensége alatt azt a fogalmat értjük, 

hogy az információkat csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok véletlenül 

sem módosulnak. Ez az alap-veszélyforrás a programokat is érinti, mivel az adatok 

sértetlenségét csak rendeltetésszerűfeldolgozás és átvitel esetén lehet biztosítani. A 

sértetlenség fogalma alatt gyakran értik a sérthetetlenségen túli teljességet, továbbá 

az ellentmondás mentességet és a korrektséget, együttesen: integritást. Az integritás 

ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy az információ valamennyi része 

rendelkezésre áll, elérhető. Korrektek azok az információk, amelyek a valós dologi vagy 

-pl. modellezésnél -feltételezett állapotot helyesen írják le. 

- Szabály alapú biztonsági politika (rule-based security policy): Valamennyi használó 

számára kötelező, általános szabályokon alapuló biztonsági politika. Ezen szabályok 

rendszerint az elérendő erőforrások érzékenységének összehasonlítására, a használói 

vagy a használói csoportok nevében tevékenykedő entitások megfelelő jellemzőinek 

ismeretére épülnek. 

- Számítógépes bűnözés: Azok a bűntettek vagy cselekmények, amelyek informatikai 

rendszerek, illetve rendszerelemek ellen irányulnak, vagy informatikai rendszereket 

használnak segédeszközként. 

- Szoftver: Valamely informatikai rendszer olyan logikai része, amely a működtetés 

vezérléséhez szükséges. 

- Vírus: Olyan programtörzs, amely illegálisan készült egy felhasználói program 

részeként. A felhasználói program alkalmazása során átterjedhet, „megfertőzhet” más, 

az informatikai rendszerben lévő rendszer-, illetve felhasználói programot, 

sokszorozva önmagát (ami lehet mutáns is) és a logikai bomba hatás révén egy 

beépített feltételhez kötötten (pl. konkrét időpont, szabad lemezterületi helyek száma 

stb.) Trójai faló hatást indít el. 

 

XI. Záró rendelkezések 

 

Az Informatikai Biztonsági Szabályzatban érintett Munkavállalók munkaköri leírásába be kell 

építeni a szabályzatban előírt feladatokat.  
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

 

Hardver és szoftver nyilvántartás 

 

Szerverek 

 

Azonosító:  

Típus:  

Garancia:  

Szállító  

Eredeti konfiguráció Megbontott konfiguráció Egyedi konfiguráció 

 

 

Hardver 

konfiguráció 

Hardver eszköz Típus Azonosító 

Alaplap:   

CPU:   

RAM:   

HDD:   

Hálózati kártya:   

 

 

Szoftver 

konfiguráció 

Típus Megnevezése Verziószám 

Operációs Rendszer   

Adatbázis szerver   

   

   

Dátum:    

 

Munkaállomások 

 

Azonosító:  

Típus:  

Garancia:  

Szállító  

Üzemelés helye  

Eredeti konfiguráció Megbontott konfiguráció Egyedi konfiguráció 

 

 

Hardver 

konfiguráció 

Hardver eszköz Típus Azonosító 

Alaplap:   

CPU:   

RAM:   

HDD:   

Hálózati kártya:   

 

 

Típus Megnevezése Verziószám 

Operációs Rendszer   
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Szoftver 

konfiguráció 

   

   

   

Dátum:    
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Egyéb eszközök 

 

Monitorok 

 

Azonosító Típus Garancia Szállító Üzemelés helye 

     

     

     

 

 

Nyomtatók 

 

Azonosító Típus Garancia Szállító Üzemelés helye 

     

     

     

 

 

Aktív hálózati eszközök 

 

Azonosító Típus Garancia Szállító Üzemelés helye 

     

     

     

 

 

Külső adathordozók 

 

Azonosító Típus Garancia Szállító Üzemelés helye 
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2. számú melléklet 

Biztonsági naplók ellenőrzésének nyilvántartása 

 

 

 

 

Ellenőrzés dátuma 

 

 

 

Az ellenőrzést végző neve 

 

 

 

Ellenőrzött napló megnevezése 

 

 

 

Megállapítás 
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3. számú melléklet 

Felhasználók nyilvántartása 

 

 

 

 

Név 

 

 

 

Munkakör 

 

 

 

Felhasználó név 

 

 

 

AD csoport 

tagság 

 

 

 

Jogosultság 

kezdete 

 

 

 

Hozzáférési 

jogosultságok 

 

 

 

Jogosultság 

felfüggesztésének 

ideje 
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4. számú melléklet 

Kártékony weboldalak listája 

 

-     2perc – 2perc.info 

-     24 óra – 24ora.eu 

-     Ajánlom magamat – ajanlom-

magamat.com 

-     Aktív Blog – aktiv-blog.com 

-     Aktív Hírek – aktiv-hirek.net 

-     Alternatív Hírek – 

alternativhirek.blogspot.hu 

-     Anépszava – 

www.anepszava.com 

-     Azt beszélik – aztbeszelik.com 

-     Bakkecske.NET – 

facebook.com/bakkecske.net 

-     Bámulatos – 

bamulat.blogspot.hu 

-     Best hír – best-hir.com 

-     Bizony – bizony.eu 

-     Boroskóla – boroskola.info 

-     Budapest 1873 – 

budapest1873.net 

-     CikkElek – cikkelek.eu 

-     CivelHír – civilhir.net 

-     Csak neked – csakneked.info 

-     Csúcshatás – csucshatas.eu, 

szupcsi.eu 

-     Csumida – csumida.com 

-     Dinamikus – dinamikus.com 

-     Döbbenetes – dobbenetes.com 

-     Dosszié – dosszie.com 

-     Egészséges pont – 

egeszsegespont.hu 

-     Egy az Egyben – 

egyazegyben.com 

-     Egyenesen – egyenesen.com 

-     Egyveleg – egyveleg.com 

-     Éljünk szabadon – 

eljunkszabadon.co.vu 

-     Elképesztő – 

www.elkepeszto.net 

-     Érdekes hírek – 

erdekeshirek.info 

-     E,kluzív Videók – e,kluziv-

videok.com 

-     E,trém blog – e,tremblog.com 

-     Ez érdekes – ezerdekes.eu 

-     Ezt figyeld – ezt-figyeld.com / 

ezt-figyeld-blog.com 

-     Ez nem piti – eznempiti.eu 

-     Ezt nézd meg – eztnezdmeg.info 

/ eztnezdmeg-blog.com 

-     Ez zsír – ez-zsir.net 

-     Face Nemzedék – face-

nemzedek.com 

-     Figyuzz – figyuzz.net 

-     Fogjunk össze – 

fogjunkossze.com 

-     Filmhír / Mókamiki – filmhir.net 

-     First Videó – first-video.net 

-     FM3 Café – fm3cafe.hu 

-     Frankó – franko.info 

-     Frenetikus – frenetikus.com 

-     Friss világ – frissvilag.com 

-     FUNtasztikus – funtasztikus.eu 

-     Globire – globire.info 

-     Gonosz majom – gonosz-

majom.com 

-     Heti Napló(k) – heti-naplo.com 

-     Hétperc – www.hetperc.com 

-     Hír 24 blog – hir-24.info / hir-

24.eu 

-     Hír 27 – hir27.in 

-     Híradó Online – hirado-

online.net 

-     Híradó.top – hirado.top 

-     Hírek figyelője – figyelo-net.com 
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-     Hírek online – hirek-online.com 

-     Hírek.TOP – hirek.top 

-     Híre,pressz – hire,pressz.top 

-     Hírfolyam24 – 

hirfolyam24.blogspot.hu 

-     Hírjárat – hirjarat.com 

-     Hírkalap – hirkalap.net 

-     Hírkert – hirkert.info 

-     Hírközlő – hirkozlo.com 

-     Hírle,ikon – hirle,ikon.eu 

-     Hírmadár – hirmadar.com 

-     Hírnap – www.hirnap.info 

-     HírNapló – hirnaplo.com 

-     Hír Online – hir-online.com / 

hironline24.net 

-     Hírorigo – hirorigo.net 

-     Hírportál – hirportal.info 

-     Hír Start – hir-start.net, hir-

start.com (nem összetévesztendő a 

hirstart.hu-val) 

-     Hírszabadság – 

hirszabadsag.blogspot.com 

-     Hírtop – hirtop.in 

-     HÍR-TV – www.hir-tv.com (nem 

összetévesztendő a hirtv.hu 

oldallal) 

-     Hírtrafik – hirtrafik.top 

-     Hírvilág – hirvilag.co 

-     Hungary E,press – 

hungarye,pres.com 

-     HúsosPizza – husospizza.com 

-     Inde, Blog – inde,-blog.net 

-     Inde,Online –  

mindenbenegyblog.hu 

-     Káprázatos – 

www.kaprazatos.club 

-     Képzavar – kepzavar.info 

-     Királyvidi – kiralyvidi.eu 

-     Kiskegyed(-utánzat) – 

kiskegyed.creatorword.com 

-     Közszolgálat – kozszolgalat.com 

-     Kukucs – kukucs.info 

-     KutyaPisti – kutyapisti.eu 

-     Lájkolj – lajkolj.info 

-     Lapzárta – lapzarta.com 

-     Láttadmár? – lattadmar.eu 

-     Ledöbbensz – 

ledobbensz.blogspot.hu 

-     Legfrissebb – legfrissebb.info 

-     Legjava – legjava.com / 

legjava.pro 

-     Macskajaj – macskajaj.net 

-     Magyar Bulvár - 

www.anephangja.com 

-     Magyar Közösség – 

magyarkozosseg.net 

-     Magyar Média – magyar-

media.com 

-     Magyarokról – magyarokrol.com 

-     Mai Friss – mai-friss.com 

-     Mai Hírek – mai-hirek.net 

-     Médiavadász – mediavadasz.info 

-     Megdöbbensz – 

megdobbensz.info 

-     Meglepő – meglepo.info 

-     Meglesem / Hot Pi,el – 

hotpi,el.co.vu 

-     Megoszthatod – 

megoszthato.blogspot.hu 

-     Meteon – meteon.org 

-     Mindenegyben blog – 

www.mindenegyben.com / 

mindenegybenblog.hu / 

mindenegyben-blog.com / 

mindenegybenblog.net / 

mindenegyben-blog.net 

-     Minden egy helyen – 

mindenegyhelyen.info 

-     Mulató – mulato.info 

-     Mókavilág – mokavilag.com 

-     Múkuskerék – mokuskerek.club 
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-     Móricka meg piskóta – 

morickamegpiskota.housefmradio.

eu 

-     Nagy alku – a-nagy-alku.com 

-     Nagyonjoo – nagyonjoo.com 

-     Napi Friss – napi-friss.com 

-     Napi Hír – napi-hir.net 

-     Napi Hírek – napi-hirek.net 

-     Napi humor – napi-humor.hu 

-     Napi Média – napi-media.com 

-     Napi Migráns – napimigrans.com 

/ napimigrans.info 

-     Napi Trend – 

napitrend.blogspot.hu 

-     Napló E,tra – naplo-e,tra.com 

-     NaturaHírek – naturahirek.com 

-     (A) nép hangja - 

www.anephangja.com 

-     NetBetyár Blog – netbetyar.me 

-     Nete,tra / Érdekes világ – 

nete,tra.hu, erdekesvilag.eu (nem 

összetévesztendő az 

erdekesvilag.hu oldallal) 

-     NetHír – nethir.eu 

-     Netbulvár – netbulvar.eu 

-     Nyaralok.net – nyaralok.net 

-     Organikusok – 

organikusok.blogspot.hu 

-     Origo Blog – origo-blog.com 

-     Origo Hírek – origo-hirek.net / 

origoblog.net 

-     Origo Online – origo-online.net 

-     Ötletdívák – otletdivak.hu 

-     Ötperc – www.otpercpiheno.hu 

-     Pályázatfigyelő – 

palyazatfigyelo.info 

-     Pletyka – pletyka.eu 

-     Plusz Café – pluszcafe.hu 

-     Pöpec – popec.net 

-     Segíthetek – 

szupertanacsok.blog.hu 

-     Sokminden – sokminden.info 

-     Skubizd – skubizd.info 

-     Szabadon Ébredők – 

szabadonebredok.info 

-     Szemlélő – szemlelo.com 

-     Tények 24 – tenyek24.net / 

tenyek24.eu 

-     Tények Online – tenyek-

online.com 

-     Tiltott videók – tiltott.net 

-     Top Hírek – tophirek.hu 

-     Tricikli – tricikli.com 

-     Tudás Fája – tudasfaja.com / 

www.atudas-faja.hu 

-     Tudáskör – tudaskor.com 

-     Tudatháló – 

tudathalo.blogspot.hu 

-     Tudatosan élők – 

tudatosanelok.com 

-     Tudnodkell – 

tudnodkel.blogspot.com / 

tudnodkell.info 

-     Új Világtudat – 

ujvilagtudat.blogspot.hu 

-     ,Core Blog – www.,core.in 

-     Vakarék – vakarek.info 

-     Vattacukor – vattacukor.net 

-     Vicces-humoros – vicces-

humoros.com 

-     Vidámság – vidamsag.postr.hu 

-     Videó Bázis – video-bazis.com 

-     VideoJohny – videojohny.eu 

-     Video Line – vidnline.com 

-     Videó Perc – www.video-

perc.net 

-     VideoPista – videopista.eu 

-     Világ Figyelő – vilagfigyelo.com 

-     Világ helyzete – 

vilaghelyzete.blogspot.com 

-     Világlátó – www.vilaglato.info 
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-     Világpolgár – 

vilagpolgarok.blogspot.hu 

-     (A) Világ titkai – avilagtitkai.com 

-     Világunk.hu – 

vilagunk.hu17ebook.com  

- aladel.net  

- bpwhamburgorchardpark.org  

- clicnews.com  

- dfwdiesel.net 

- divineenterprises.net  

- fantasticfilms.ru  

- gardensrestaurantandcatering.com  

- ginedis.com  

- gncr.org   

- hdvideoforums.org  

- hihanin.com   

- kingfamilyphotoalbum.com  

- likaraoke.com  

- mactep.org   

- magic4you.nu   

- marbling.pe.kr  

- nacjalneg.info  

- pronline.ru  

- purplehoodie.com 

- qsng.cn  

- seksburada.net  

- sportsmansclub.net  

- stock888.cn   

- tathli.com   

- teamclouds.com  

- te,aswhitetailfever.com   

- wadefamilytree.org   

- ,nescat.info   

- yt118.com  
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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, 
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- 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, 
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- 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. 
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A tájékoztatóban foglaltakat megismertem, az abban foglalt biztonsági szabályokat 

megértettem, azokat betartom. 

 

 

Győr, 2018. ………………………. 

 

 

 …………………………………………….. 

 Munkavállaló neve, aláírása 
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6. számú melléklet 
 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 

Átadó:  

Átvevő:  

Dátum:  

Átadás helye: 

 

Az átadott eszköz: 

 

Típusa, megnevezése Gyári szám Tartozékok Bruttó értéke 

    

    

    

 

Állapot leírása: 

 

 

Átvevő aláírásommal igazolom, hogy a fent felsorolt eszközöket, felszereléseket, a mai napon 

használatra hiánytalanul átvettem. 

 

Győr, 2018. ………………………………… 

 

 

 

 ..…………………………………. ……………………………………… 

 átadó átvevő 

 

 Tanú 1: Tanú 2: 

 Név: Név: 

 Lakcím: Lakcím 

 Aláírás: Aláírás 
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7. számú melléklet 

Tájékoztatás az átadott eszközök használatáról 

 

1. Az átadott eszközöket a rendszergazda konfigurálja, állítja be, azok hardver- és 
szoftverkonfigurációján a felhasználó módosítást nem végezhet. 
 

2. A laptopok telepítését követően a konfigurációról Image kerül mentésre, amely az 
eszköz rendszerben tartásáig megőrzésre kerül. 

 
3. A tabletek, mobiltelefonok beüzemelését követően a vállalati rendszerfiókban 

biztonsági mentést kell létrehozni, amelyet az eszköz rendszerben tartása végéig meg 
kell őrizni. 
 

4. A Munkavállaló részére átadott céges laptopon, mobiltelefonon, illetve tableten tárolt, 
az átadást követően rákerült adatokról biztonsági másolat nem készül.  
 

5. A Munkáltató felhívja a Munkavállók figyelmét, hogy a laptop, tablet, mobiltelefon 
Munkáltató részére történő visszaadása előtt a magánjellegű, személyes adatokat 
tartalmazó fájlokat kötelesek törölni. 
 

6. A használatra átadott eszközök vonatkozásában a Munkáltató engedélyezi / nem 
engedélyezii a magáncélú használatot. 
 

7. Tilos a végpontvédelmi rendszert leállítani, vagy a biztonsági beállításokat módosítani. 
 

8. Az átadott eszközökkel tilos titkosítatlan és ismeretlen WI-FI hálózathoz csatlakozni. 
 

9. A Társasági rendszert ezen eszközökről kizárólag VPN kapcsolaton keresztül szabad 
elérni, a VPN kapcsolat ideje alatt külső adathordozó csatlakoztatása, internetes 
böngészés, fájlok letöltése tilos. 
 

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

Aláírásommal igazolom, hogy a Társaság eszközhasználati szabályzatát, valamint az 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat megismertem, az abban foglaltakat jelen okirat aláírásával 
is magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
Győr, 2018. ………………………………… 
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  átvevő 

 

i A kívánt rész aláhúzandó 
                                                 


