ÓBUDAI EGYETEM
Kancellár

OE-KA-587/2015
Budapest, 2015. június 30.
4/2015. (VI. 30.) Kancellári utasítás
az Óbudai Egyetem informatikai rendszerének használatáról
Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) informatikai rendszerének biztonságos működése, az
informatikai rendszer veszélyeztetettségének, mint jelentős kockázati tényezőnek a csökkentése
érdekében az Egyetem Informatikai, valamint Informatikai biztonsági szabályzatában meghatározott
szabályokon túl az egyetemi informatikai infrastruktúra használata tekintetében az alábbiakat rendelem el.

Az utasítás hatálya
1. §

Az utasítás személyi hatálya az Egyetem informatikai infrastruktúráját használó valamennyi
közalkalmazottra és hallgatóra, valamint az Egyetem informatikai rendszerét használó más
személyekre terjed ki.
Az Egyetem informatikai infrastruktúrájának használatára vonatkozó rendelkezések

2. §

(1) Az utasítás hatálya alá tartozó személyek kötelesek az Óbudai Egyetem informatikai, továbbá
informatikai biztonsági szabályzatát, különösen ez utóbbi 3. § (8)-(12) bekezdésében meghatározott
informatikai infrastruktúra használatára vonatkozó alapvető szabályokat szigorúan betartani.
(2) Az utasítás hatálya alá tartozó személyek az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek
betartásán túl az Egyetem által munkaeszközként biztosított informatikai eszközöket kizárólag a
munkavégzéssel összefüggésben, az Egyetem tevékenységi és érdekeltségi körébe tartozó
hivatalos, célokra, továbbá tanulással összefüggő tevékenységekre használhatják, magáncéllal
weboldalak nem látogathatóak, csak a munkavégzéshez és tanuláshoz szükséges adatok,
dokumentumok tölthetők le.

3. §

(1) Az Egyetem hivatalos levelezőrendszerében rendelkezésre bocsátott email használatának
kizárólagos célja a munkavégzés, az Egyetem érdekében kifejtett tevékenység. Az utasítás hatálya
alá tartozó személyek az Egyetem által működtetett levelezőrendszert magáncélra nem jogosultak
használni, mivel az Egyetem által biztosított hivatalos e-mailcím a munkavégzést és az Egyetem
ügyeinek intézését szolgálja függetlenül attól, hogy egy-egy felhasználó személyéhez kötött az
elnevezés.
(2) Hivatalos ügyeket kizárólag az Egyetem levelezőrendszerén keresztül kell intézni.
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(3) Amennyiben jogszabályokban, az Egyetem szabályzataiban, vagy jelen utasításban
meghatározott szabályok megszegése miatt vizsgálat lefolytatása szükséges, a vizsgálati eljárásban
eljáró személyek minden egyetemi email címre érkezett, és arról küldött levélhez a vizsgálat
lefolytatása céljából hozzáférhetnek.
4. §

Az utasítás hatályba lépését követően a munkáltató jogosult a közalkalmazottnak a munkavégzés
céljából rendelkezésére bocsátott informatikai munkaeszközök (pc, laptop, tablet stb.) használatát
ellenőrizni, azzal a céllal, hogy meggyőződjön arról, hogy a közalkalmazott a magánhasználat
tilalmára vonatkozó utasítását betartja-e.
Záró rendelkezések

5. §

Jelen utasítás 2015. július 1. napján lép hatályba, és az Egyetem informatikai, illetve informatikai
biztonsági szabályzata módosításának hatályba lépésével egyidejűleg veszíti hatályát.
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