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A Magyar Telekom Csoport biztonságpolitikája 

 

Az információs társadalom üzleti kihívásaira válaszolva a Magyar Telekom Nyrt. vezetése átfogó 
módon gondoskodik a cégcsoport biztonságáról, és e téren képviselt irányelveit jelen 
biztonságpolitikában teszi közzé. 

Hatály 

Jelen biztonságpolitika érvénye kiterjed a Magyar Telekom Csoport azon tagvállalataira, melyek 
irányításában a Magyar Telekom Nyrt. többségi befolyása érvényesül. 
 
Ezen belül hatálya kiterjed azon tevékenységekre, melyek humán, technológiai, természeti és 
nemzetvédelmi kockázatok tekintetében a Magyar Telekom Csoport tulajdonában, vagy 
kezelésében lévı materiális, szolgáltatási, vagy információs vagyon üzleti értékteremtı képességét, 
vagyoni értékét, állagát, rendelkezésre állását közvetlenül érintik, vagy befolyásolják. 

Alapvetı célok 

A Magyar Telekom Csoport vezetése elkötelezett a cégcsoport mőködése során elkerülhetetlenül 
felmerülı kockázatok tudatos kezelése mellett. 
 
A Magyar Telekom Csoport tagvállalatai önálló gazdálkodási és döntési szabadságát tiszteletben 
tartva, hatékony biztonsági intézkedések és eljárásbeli gyakorlat mőködtetésével, biztosítja az 
ésszerő kockázatvállalást és a kockázatokkal arányos védelmet. 
 
A Magyar Telekom Csoport a tulajdonában, vagy kezelésében lévı materiális, szolgáltatási, és 
információ vagyon valamint az alkalmazotti lojalitás és tudásbázis védelme érdekében az alábbi 
elvárásokat tekinti meghatározónak: 

� Részvényesei érdekét meghatározónak tekinti a cégcsoport eszközei, vagyona, jó hírneve és 
versenyképessége megırzésének tekintetében. 

� Az állami és társadalmi elvárások jogszabályi formában megjelenı kötelezettségeit 
irányadónak tekinti a katasztrófavédelmi, tőzvédelmi, rendvédelmi, és nemzetbiztonsági 
szempontok érvényesítése terén. 

� Ügyfeleinek érdekeit helyezi elıtérbe a személyes adatok védelme, termékeinek, 
szolgáltatásainak, kommunikációs technológiáinak és belsı folyamatainak biztonsága terén. 

� Megrendelıinek biztonsági érdekeit szerzıdéses kötelezettségei részeként értelmezi, és 
érvényesíti. 

� A szolgáltatások biztonságának növelése érdekében társszolgáltatóival együttmőködik, 
azok érdekeit az üzleti etika és a kölcsönös biztonsági elınyök elérése érdekében 
figyelembe veszi és érvényesíti. 

� Beszállítói kapcsolataiban érvényesíti biztonsági elvárásait, s egyben védi beszállítóinak 
jogos biztonsági érdekeit. 

� Munkaerı-piaci és munkáltatói tevékenysége során tiszteletben tartja, és biztonsági 
intézkedésekkel védi a törvényekben és a kollektív szerzıdésben rögzített alkotmányos és 
munkavállalói jogokat, amely magában foglalja a személyes adatok védelmét is. 

� Mint piacvezetı szolgáltató szerepet vállal a jövı információs társadalma biztonsági 
kultúrájának kialakításában. 
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Biztonsági kockázatok kezelése 

A Magyar Telekom Csoport tudatosan és megelızı céllal rendszeresen értékeli és kezeli a napi 
üzletmenetében felmerülı biztonsági kockázatokat. A kockázatkezelés során tudatos döntésekkel 
vállalja, korlátozza, csökkenti, vagy hárítja át a biztonsági kockázatok hatását. 
 
A jogszabályokon alapuló biztonsági elıírásokat maradéktalanul érvényesíti, prioritást biztosítva a 
kockázatalapú intézkedések mellett. 
 
A biztonsági kockázatok csökkentésekor a teljes körő, zárt, idıben folytonos és gazdaságos 
védelem kialakítását tekinti irányadónak. 
 
A biztonsági kockázatok csökkentése és a biztonságra vonatkozó jogszabályi elıírások teljesítése 
érdekében a kockázatokkal arányos költségő és humán erıforrás ráfordítású védelmet alakít ki. 
Ennek érdekében a biztonsági ráfordítási igényeket alapvetıen az érintett termékre, szolgáltatásra, 
eszközre vagy üzleti folyamatra vonatkozó beruházási és költséggazdálkodási döntések részeként 
kezeli. 
 
Elkülönített biztonsági tevékenységre, beruházásra és gazdálkodásra csak ott törekszik, ahol a 
védelmi ráfordítások ezáltal csökkenthetık, vagy a jogszabályi kötelmek ezt indokolják. 
 

Csoportszintő biztonsági együttmőködés 

A biztonsági tevékenységben a csoport szintő szinergiák kihasználása jelentısen csökkentheti a 
védelmi ráfordításokat. Ezért a Magyar Telekom Csoport törekszik, a biztonsági információk, 
tapasztalatok, tudás és más kompetenciák tagvállalatok közötti megosztására és kiaknázására.  
 
A Magyar Telekom Csoport az üzleti tevékenységei során jelentkezı humán, technológiai, természeti 
és nemzetvédelmi kockázatokat csoport szintő biztonsági rendszer kialakításával és mőködtetésével 
kezeli. 
 
A csoport szintő biztonsági rendszer kialakításának célja a tagvállalatok közötti biztonsági 
együttmőködés és döntéshozatal, a biztonsági helyzet csoport szintő áttekintése, a csoport belsı 
biztonsági kultúrájának, tudatosságának, szabály és jogkövetési fegyelmének javítása, valamint a 
csoport szinten gazdaságos biztonsági tevékenységek hatékony mőködtetése. 


