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I.

Bevezetés

(1) A jelen dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) a Budapesti Corvinus Egyetem
Hálózatának (CORNET) használatát szabályozza a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók
számára. E Szabályzat a Kormány 95/1999 (VI.23.) számú Korm. rendelete és az NIIF Program
Felhasználói Szabályzata által lefektetett elveket követi.

II.

Definíciók

„ISZK”: Informatikai Szolgáltató Központ önálló központi szervezeti egysége. Az Informatikai
Szolgáltató Központ képviseletére és irányítására az ISZK igazgatója jogosult.
„KALK”: Központi Alkalmazások Osztály
„FTO”: Felhasználótámogatási Osztály
„Megbízható számítógép”: minden olyan eszköz mely az egyetem tartományában BKAE van,
üzemeltetését, karbantartását az ISZK munkatársai végzik. A számítógép biztonságát
automatizmusok garantálják. Ezekhez a gépekhez a felhasználó nem kaphat adminisztrátori
jogosultságot nem tud programokat telepíteni.
„Nem megbízható eszközök”: minden olyan eszköz mely nincs benne az egyetem
tartományában; az ilyen eszköz karbantartását, adminisztrációját a felhasználó végzi.
„Rendszergazda”: az ISZK munkatársa, aki az egyetemi informatikai rendszerek
üzemeltetéséért felelős.
„Tartalmi rendszergazda”: egy egyetemi alkalmazás pl.: Neptun, Gólya, Poszeidon, közös tár
felügyeletéért felelős, felhasználói adatbázist tart karban, jogosultságokat oszt, az ezt
kiszolgáló szerver üzemeltetéséért általában nem felelős. A tartalmi rendszergazda
személyéről az adott szervezeti egység vezetője dönt.
„Felhasználó”: az a személy, aki a BCE informatikai rendszereinek valamely szolgáltatását
igénybe veszi.
„Belső felhasználó”: az egyetemmel munka-, óraadói- vagy hallgatói jogviszonyban álló
személy.

„Külső felhasználó”: az egyetemmel fenti jogviszonyokban nem álló személy, a szolgáltatások
igénybevételére csak határozott időre van lehetőségük pl.: könyvtári beiratkozott, megbízási
szerződéssel rendelkező személy, vendégprofesszor stb.
„Cusman azonosító”: az egyetemi informatikai rendszerekhez igénylés útján lehet hozzájutni,
ennek engedélyezője az adott szervezeti egység vezetője. Ő dönt arról, hogy a felhasználó
mely rendszerekhez férhet hozzá. Cusman azonosítóval olyan felhasználó rendelkezhet,
akinek a használati jogalapja ellenőrzött és visszaigazolt.
"CORNET hálózat": a Budapesti Corvinus Egyetem hálózata, amelyet az Informatikai
Szolgáltató Központ (ISZK) üzemeltet.
"CORNET intézmény": a CORNET hálózat által kiszolgált intézmények (karok, karhoz nem
tartozó önálló szervezeti egységek)
"CORNET felhasználói kör": a CORNET hálózat által kiszolgált végfelhasználók
"NIIF szolgáltatások": az NIIF Iroda illetve az NIIF tagintézmények által az NIIF Irodával kötött
szerződés keretében, az NIIF tagintézményeknek nyújtott hálózati csatlakozás, hálózati és
információs szolgáltatások, valamint a szolgáltatásokhoz az NIIF Iroda által közvetlenül, illetve
szerződéses partnerei által biztosított infrastruktúra.

III.

A csatlakozás lehetőségei, az elérhető szolgáltatások köre

(1)

Az egyetem központi alkalmazásaihoz az azonosítás a Cusman felhasználónévvel és
jelszóval történik ezután, a tartalmi rendszergazdák által adott jogosultságok
függvényében lehet hozzáférni a szolgáltatásokhoz.

(2)

Az azonosítás névre szólóan történik. Azokban az esetekben amikor ez nem lehetséges
pl.: könyvtári napijegy, a felhasználói azonosítóhoz kapcsolódó jogosultságok
korlátozásra kerülnek.

(3)

Megbízható eszköz segítségével, megfelelő felhasználói jogosultság birtokában a
jogosult egyetemi szolgáltatások teljes köréhez hozzá lehet férni, felhasználói
azonosítás után.

(4)

Nem megbízható eszközökkel felhasználói azonosítás után lehet a hálózatra
csatlakozni. Így a publikus szolgáltatások és az internet elérése válik lehetővé, azon
egyetemi polgárok számára, akiknek VPN jogosultsága van.

(5)

A VPN mögötti szolgáltatások listáját mellékletbe tesszük. A kritikus szolgáltatások
elérése a védett VPN-ről lehetséges. A kritikus szolgáltatások köréről az ISZK, a
felhasználók köréről a tartalmai rendszergazda dönt.

(6)

Az egyetemen működő belső rendszerek fejlesztőinek speciális VPN szolgáltatást
biztosítunk a szerverek eléréséhez.

(7)

A nem engedélyezett portok, szolgáltatások, szoftverek listáját az ISZK saját
hatáskörben, az informatikai biztonságot szem előtt tartva határozza meg.

(8)

Az egyetemi közös tárak elérésének védelmére, ezek az állományok csak megbízható
gépekről elérhetőek.

(9)

Az egyetemi felhasználói jelszavakat az ISZK által meghatározott időközönként cserélni
szükséges.

IV.

A CORNET hálózat célja

(1)

A CORNET hálózat célja helyi, országos és nemzetközi számítógépes hálózati
kapcsolatok és információs szolgáltatások biztosítása a CORNET felhasználói kör
részére oktatási, tudományos és kulturális célokra. A hálózatot a végfelhasználók a
fenti célokra használhatják.

(2)

Ebbe beleértendő a hálózatnak az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó
adminisztratív és információs feladataival összefüggő célokra történő használata is.
Korlátozott mértékben megengedett a hálózat magáncélra (pl. magánjellegű
levelezés) történő felhasználása, ha ez nem jelenthet üzleti célú felhasználást.

(3)

A hálózat ezen belül minden olyan tevékenységre használható, amelyet a IV. pont nem
tilt. Aki a CORNET hálózaton keresztül más hálózatba átlép, idegen szolgáltatót vesz
igénybe, az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles betartani. Ennek
megfelelően az Egyetemen kívüli forgalmazás tekintetében elsősorban az NIIF
hálózatának szabályait kell figyelembe venni.

V.

A CORNET hálózat használata

(1)

A hálózat nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve az ilyen tevékenységekre
irányuló próbálkozásokra, kísérletekre.

(2)

Az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de
nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott
haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok
megsértése; szoftver szándékos és tudatos illegális terjesztése.

(3)

A nem CORNET intézményhez tartozók egymás közötti átmenő forgalmának
bonyolítása.

(4)

A CORNET hálózathoz kapcsolódó más - hazai vagy nemzetközi - hálózatok szabályaiba
ütköző tevékenységek, amennyiben ezek a tevékenységek ezen hálózatokat érintik.

(5)

A CORNET hálózat szolgáltatásainak nem CORNET intézmények, felhasználók számára
való továbbítása, beleértve a jóhiszemű továbbadást. A felhasználóknak törekedniük
kell arra, hogy a kezelésükben lévő rendszerek ezt megakadályozzák. (pl. nyílt
levelezési átjáró)

(6)

Profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése.

(7)

A hálózat, illetve más hálózatok erőforrásai normális működését megzavaró,
veszélyeztető tevékenység, ilyen információk, programok terjesztése.

(8)

A hálózatot, illetve erőforrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott mértékben,
pazarló módon igénybevevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok), a hálózat
erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok
illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történő – túlzott
mértékben való szisztematikus próbálgatása.

(9)

A hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására,
megrongálására, megsemmisítésére irányuló tevékenység.

(10)

Másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét
bántó, zaklató tevékenység (pl. kemény pornográfia, pedofil anyagok közzététele).

(11)

Mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl.
kéretlen levelek, hirdetések).

(12)

A hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata.

(13)

A hálózati erőforrásoknak, szolgáltatásoknak olyan célra való használata, amely az
erőforrás/szolgáltatás eredeti céljától idegen (pl. hírcsoportokba/levelezési listákra a
csoport/lista témájába nem vágó üzenet küldése).

(14)

A hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy
üzenet más gépről, vagy más felhasználótól származna (spoofing).

(15)

Tilos a hálózatra bármilyen nem kliens hálózati eszköz pl.: router, switch
csatlakoztatása vagy a hálózat tovább osztása.

(16)

Az egyetemen tilos az egyetem által telepített rádiófrekvenciákat használó eszközök
pl.: wifi, hangosítás zavarása.

(17)

A hálózatra csak olyan eszköz kapcsolható, amely illeszkedik a BCE hálózatába és nem
veszélyezteti annak működését. Az ISZK munkatársa megtagadhatja egy eszköz
hálózatra csatlakoztatását amennyiben az veszélyt jelent az egyetemi informatikai
rendszerére.

VI.

A felhasználók kötelességei

(1)

A CORNET felhasználói kötelesek jelen Szabályzat megismerésére

(2)

Az a felhasználó, amely a CORNET hálózatán keresztül más hálózatok szolgáltatásait
veszi igénybe, az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles betartani.

(3)

A CORNET felhasználói a polgári jog általános szabályai szerint felelnek minden általuk
okozott kárért.

(4)

Az Etikai Kódex megsértése esetén a CORNET felhasználói kötelesek segíteni az
Informatikai Szolgáltató Központot a káresetek kiderítésében, illetve a bekövetkezett
károk következményeinek felszámolásában.

VII. A Szabályzat betartatása, a Szabályzat megsértésének
szankcionálása
(1)

A felhasználók személyesen felelnek az általuk, illetve az eszközeik által generált
hálózati forgalomért.

(2)

A használati szabályok betartatása a hálózatmenedzser feladata. A dinamikusan
kiosztott címek esetén (pl. DHCP) a címtartományért a címet kiosztó szervezeti egység
(csoport) felelős és köteles a kapcsolódó felhasználói fizikai címeket nyilvántartani.

(3)

A szabályzat szándékos és durva megsértésének szankcionálása a hálózati
szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. Ha a szabályzat megsértése
kismértékű, vagy nem tekinthető szándékosnak, akkor az elkövetőt figyelmeztetni, és
a szabályzatról tájékoztatni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést
szándékosnak kell tekinteni. Szükség esetén az ISZK jogi felelősségre vonást
kezdeményezhet, hallgató esetében az oktatási rektor-helyettesnél, alkalmazott
esetén a szervezeti egység vezetőjénél.

(4)

Vitás esetekben az NIIF Etikai Bizottságának elvi állásfoglalása a mérvadó.

(5)

Az ISZK hálózati menedzsment a nagyobb károkozás elkerülése végett az érintett
alhálózat forgalmát korlátozhatja, vagy szüneteltetheti. A szabályokat megsértő
személy címének ismeretében az ISZK a megadott cím részleges vagy teljes szűrését is
elvégezheti.

(6)

Az ISZK a károkozás megelőzésére és a bekövetkezett károk következményeinek a
felszámolására törekszik, de nem áll módjában felelősséget vállalni a szabályzat
megsértéséből eredő esetleges károkért. A hálózat menedzsment a mindenkori
műszaki lehetőségeknek megfelelően törekszik arra, hogy a hálózaton áthaladó,
illetve a hálózaton elérhető információkhoz, adatokhoz illetéktelenek ne férjenek
hozzá. Amíg a műszaki lehetőségek ennek garantálását nem teszik lehetővé, a
felhasználók ennek tudatában helyezzenek el vagy küldjenek információkat a
hálózatban.

(7)

Az Informatikai Szolgáltató Központban a hálózat, és a szolgáltatások működtetéséért
felelős személyek a felhasználók adataihoz csak technikai vagy biztonsági okokból
férhetnek hozzá, illetve akkor, ha az Etika Kódex megsértésének gyanúja merül fel. Az
adatokhoz való hozzáférés csak a szükséges mértékben, és az érintettek megfelelő
tájékoztatásával megengedett. Az ilyen módon tudomásukra jutott információkat
másokkal nem közölhetik, azokat nem hozhatják nyilvánosságra. Kivételt képez, ha az
Etikai Kódex megsértésének gyanúja merül fel, ebben az esetben az információk a
kivizsgálásra illetékes személyekkel közölhetők.

VIII. A felhasználókra és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
szabályok
(1)

Az ISZK saját hatáskörében a hálózat forgalmát célszerűen szabályozó további
intézkedéseket vezethet be, melyek meghirdetésre kerülnek. Ezek betartása kötelező.

(2)

Az Egyetemhez kapcsolódó egyes intézmények (Központi Könyvtár) saját
alhálózataikon saját szervereket üzemeltethetnek. Ezen szervereket úgy kell
üzemeltetni és konfigurálni, hogy az adatbiztonsági szempontból megfelelő legyen. Ez
azt jelenti, hogy mindenki köteles saját adatainak és erőforrásainak védelméről
gondoskodni. A szerver gazdájának kötelessége megakadályozni a szerver illetéktelen
használatát, ezen keresztül a CORNET szolgáltatásainak és az Egyetem bizalmas
adatainak illetéktelen kézbe kerülését

IX.

A szabályzat hatálya

(1)

Jelen szabályzat kihirdetésétől visszavonásig érvényes.

