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Felhasználói név (login), E-mail cím és VPN azonosító igénylő lap. Érvényes 2015.09.01–től 

Felhasználói név (LOGIN), E-mail cím és VPN azonosító 

igénylő lap és 

felhasználói nyilatkozat 

Név:   

Beosztás: 

Telephely: Ludovika Hungária Krt. Ménesi út Farkasvölgyi út 

 Kelenhegyi út Mohai út/Petzvál u. Naphegy tér Adyliget 

 Egyéb:  

Épület, emelet, ajtó:  

Munkahely/szervezeti egység: 

Telefonszám (mellék): 

Telefonszám (mobil):                -  

Felhasználói jogosultságok és kötelezettségek kivonata: 

A felhasználó jogosult az Egyetem hálózatai által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételére. Ezekről a rendszergazdák adnak felvilágosítást, illetve szükség esetén 

segítséget is nyújtanak. 

A hálózaton az oktatáshoz, kutatáshoz, az Egyetem társadalmi életéhez kapcsolható 

üzenetek továbbíthatók. Tilos minden olyan üzenetküldés, amelyet a nemzetközi hálózatok 

szabályai tiltanak, különösen minden üzenet, amely: 

 másokat sért, felháborít, fenyeget vagy zaklat, 

 mások munkáját akadályozza, 

 másik felhasználó (hardver, szoftver) rendszerének megsemmisítését célozza vagy 

működését hátrányosan befolyásolja, 

 nem legális szoftverek vagy más, szerzői jogvédelem alá eső anyagok terjesztésére 

vonatkozik, 

 nem a Egyetem működésével kapcsolatos, azaz magánszemélyek vagy más 

intézmények üzleti forgalmának része. 

Tilos a hálózaton bármely olyan tevékenység, amely célja vagy következménye: 

 a hálózat erőforrásainak illetéktelen használata, rendeltetésszerű működésének 

megzavarása, 

 a számítógépes információs rendszerek integritásának megbontása, 

 más felhasználók személyiségi jogainak megsértése, 

 szerzői jogvédelem alá eső anyagok illegális terjesztése. 

A hálózatot az Egyetem érvényes biztonsági előírásainak (Az Egyetem titokvédelmi és 

ügyviteli szabályzata megfelelő fejezetei) megfelelően kell használni. A biztonsági előírások 

megsértése az egyetemi hálózat szolgáltatásaiból történő kizárást, és fegyelmi eljárást 

vonhat maga után. 
Amennyiben a hálózat biztonsági rendszere vagy külső kapcsolatainak bármelyike egy 

adott felhasználóra utaló betörési kísérletet azonosít, illetve a felhasználó a rendszerben vagy 

más felhasználó adataiban kárt okoz, vagy tiltott tevékenységet folytat, a szolgáltatás további 

igénybevételéből azonnal kizárható. A hálózat naplózási rendszere minden tevékenységet 

rögzít. A felhasználói belépési jog másra át nem ruházható. A belépési jog átruházásának 

kísérlete a szolgáltatásból való kizárást vonja maga után. A felhasználó nevében más által 

elkövetett szabálytalanságokért is a LOGIN tulajdonosa felel, ezért saját jelszavának fokozott 

védelme a felhasználó felelőssége és érdeke. 
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Az Egyetem törzs- és oktatói állománya, valamint külső partnerei számára igény és 

szükség szerint, az vezetői jóváhagyás alapján VPN szolgáltatás igénybevétele is lehetséges. 

A felhasználó az azonosítóját és az E-mail címét a fenti előírások és az Internet írott és 

íratlan szabályainak (netikett) betartásával használhatja. 

Az „Informatikai Biztonsági Szabályzat” hatályos és teljes szövege az Egyetem 

honlapján az „Egyetem/Szabályzatok, dokumentumok/Egyéb szabályzatok” menü, 

„Informatikai Biztonsági Szabályzat” pontjában, az alábbi linken érhető el: 

http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/egyeb-szabalyzatok 

Az Egyetem belső hálózatán (INTRANET) a „Szolgáltatások/Informatikai Szolgáltató 

Központ” menüpontban található felhasználói útmutatók nyújtanak segítséget a Novell 

hálózat és a GroupWise levelező rendszer kezeléséhez. 

 

Jelszóval kapcsolatos követelmények:  

 legalább 8 karakternek kell lennie (tartalmaznia kell legalább 2 betűt és 2 számot),  

 nem tartalmazhat ékezetes magyar betűket és speciális karaktereket, 

 nem tartalmazhatja a felhasználó nevét és azonosítóját, 

 nem lehet egyszerű, könnyen kitalálható, felhasználóra jellemző jelszó (Pl: login 

név, saját gyermek neve, kedvenc háziállat, abcd1234, qwer1234, jelszo12, stb.), 

 nem lehet máshol is használt jelszó, 

 jelszó megváltoztatásánál nem lehet a korábbi jelszó, 

 ajánlott a számok, kis és nagybetűk keverése (a kis- és nagy betű különböző 

karakter!). 

 Tilos a jelszót nyilvános helyen kiírva tartani (pl: monitorra ragasztva). 

A kiadott azonosítókhoz kezdeti generált, vagy igényelt jelszó: 

Novell hálózati jelszó: 

E-mail jelszó:  

A fentebb megadott jelszavakat az első bejelentkezés alkalmával kötelező megváltoztatni! 

Nyilatkozom, hogy a fentieket elolvastam, tudomásul vettem és magamra nézve kötelező 

érvényűnek tekintem: 

Dátum:  201    .      . 

………………………………………….. 

igénylő 

Az igény jogosságát igazolom: 

Dátum:  201    .      . 

………………………………………….. 

munkahelyi vezető (olvasható név), telefonszám 

………………………………………….. 

munkahelyi vezető aláírás 

ISZK tölti ki: 

Kiadott  LOGIN:  

 

E-mail cím:            @uni-nke.hu 

http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/egyeb-szabalyzatok

