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Az adatvédelem minden felhasználó alapvető 
érdeke, ezért a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) 
az állami kibervédelem támogatásán, fenntartásán 
és fokozottabb működtetésén túl az egyéni 
felhasználók tudatosítására is egyre nagyobb 
hangsúlyt helyez.

Az NKI célja, hogy az IT biztonságot érintő tematikus 
tájékoztatói segítségével a lehető legtöbb hasznos 
információt jutassa el a felhasználók részére.

Adatbiztonság
a munkahelyen

Készült a Nemzeti Kibervédelmi Intézet 
megbízásából, az Ön informatikai 

egészségének megőrzése érdekében.



A munkahely belső szabályzatai szerint végezzük napi 
tevékenységünket!

A ránk bízott adatokat, tranzakciókat csak és kizárólag 
arra használjuk,  melyre azok hivatottak!

Kezeljük bizalmasan a tudomásunkra jutott, a munka-
hely informatikai rendszerével kapcsolatos 
információkat!

Tartsuk tiszteletben a más felhasználókra bízott titkokat, 
azaz ne kutassuk fel, változtassuk meg vagy másoljuk le 
más felhasználók jelszavát, bizalmas adatait, fájljait!

Ne folytassunk tevékenységet más felhasználó 
nevében!

Biztosítsuk az informatikai eszközök sértetlenségét, 
azaz a munkaköri vagy a szerződéses 
kötelezettségünknek megfelelő tevékenységeken kívül 
semmilyen formában ne változtassuk meg a 
rendelkezésünkre bocsátott szoftverkomponense-
ket, illetve a kapcsolódó konfigurációs adatál-
lományokat!

A tapasztalt biztonsági eseményeket azon-
nal jelentsük a belső eljárásrendnek 
megfelelően!

IT biztonsági 
normák
A felhasználókra vonatkozó szabályok, 
melyekről gyakran megfeledkezünk: 

    

Adatbiztonság 
a munkahelyen
Szabályozott információbiztonság

Minden szervezet legalapvetőbb folyamatai az adatokra, 
információkra épülnek. Ha ezeknek az adatoknak, 
információknak a bizalmassága, sértetlensége vagy 
rendelkezésre állása egy biztonsági esemény során sérül, 
jelentős kár keletkezhet, így ezek elkerülése kritikus fontosságú 
feladat. A különböző biztonsági események során megál-
lapíthatunk véletlen vagy szándékos károkozást is, valamint 
származhatnak külső vagy belső fenyegetettségből adódóan.

A megfelelő védelem fenntartása folyamatos tevékenységet 
igényel a szervezet működésében és környezetében bekövet-
kező változásokból adódóan.  E tevékenység sikeres 
ellátásához elengedhetetlen egy kockázatelemzésen alapuló 
informatikai biztonsági irányítási rendszer bevezetése, 
fenntartása, illetve folyamatos fejlesztése.
A hangsúly a kockázatokkal arányos védelmen, a szabályo-
zottságon, a felelősségek és feladatok egyértelmű 
meghatározásán, valamint a szabályok betartásán van. Nekünk 
mint felhasználóknak kötelességünk megismernünk a vonat-
kozó biztonsági szabályokat és eljárásokat, melyeket a jövőbeni 
munkavégzés során kötelező érvénnyel be kell tartanunk és 
tartatnunk, azaz fel kell hívnunk a munkatársak figyelmét a 
biztonsági szabályoknak megfelelő munkavégzésre. 
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