
A Rail Cargo Hungaria Zrt. információbiztonsági politikája 

A Rail Cargo Hungaria Zrt. a Rail Cargo Group tagjaként Európa meghatározó vasúti árufuvarozó 
vállalatcsoportjának része. Társaságunk megbízhatóan, biztonságosan, költséghatékony és környe-
zetbarát módon, stratégiai partnerségre törekedve teljesíti érdekelt felei elvárásait.

Üzleti folyamatai során kiemelt szerepe van az információbiztonság kezelésének, ezen belül az in-
formatikai biztonságnak.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. biztosítja, hogy a vállalatnál rendelkezésre álló információ védelme és 
biztonsága zárt, teljes körű legyen, valamint folyamatosan és a kockázatokkal arányosan az alábbi 
alapelvek mentén megvalósuljon:

 § bizalmasság: az elektronikus információs rendszerben tárolt adatot, információt csak az arra 
jogosultak és csak a jogosultságok szintje szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve ren-
delkezhetnek felhasználásáról;

 § sértetlenség: a tárolt adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyezik, ideértve a bizo-
nyosságot abban, hogy az elvárt forrásból származik (hitelesség), a származás ellenőrizhető, 
megállapítható (letagadhatatlanság), illetve az elektronikus információs rendszer elemeinek azon 
tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az elektronikus információs rendszer eleme rendelte-
tésének megfelelően használható;

 § rendelkezésre állás: az elektronikus információs rendszerek az arra jogosult személy számára 
elérhetőek és az abban kezelt adatok meghatározott helyen és időben felhasználhatók.

Céljaink elérése érdekében:

 § társaságunk a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok és egyéb vállalt köte-
lezettségek betartásával végzi tevékenységét,

 § társaságunkat az információbiztonság-irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére elkötele-
zett vezetők és munkatársak működtetik,

 § társaságunk folyamatos kapcsolatot tart fenn munkavállalóival, ügyfeleivel, és valamennyi ér-
dekelt felével annak érdekében, hogy megértsék vállalatunk integrált irányítási politikájában 
foglaltakat, céljainkat és programjainkat, valamint figyelembe vesszük érdekelt feleink infor-
mációbiztonságra vonatkozó követelményeit,

 § folyamatainkat – különös tekintettel az információbiztonságra – folyamatosan értékeljük és 
fejlesztjük,

 § azonosítjuk az információbiztonsággal kapcsolatos kockázatainkat és lehetőség einket ezt 
követően pedig folyamatosan értékeljük és kezeljük azokat az elvárt eredmények elérése és a 
nem kívánt hatások megelőzése érdekében.

 § az információbiztonság fenntartása érdekében megfelelő ellenőrző és védelmi mechaniz-
musokat vezetünk be és tartunk fenn,

 § munkatársaink számára megfelelő szintű, rendszeres képzést biztosítunk annak érdekében, 
hogy tevékenységeiket magas színvonalon, az információbiztonsági szabályok betartásával 
végezzék.

Társaságunk ISO 27001:2013 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rend-
szerek. szabványkövetelményeit kielégítő rendszert vezetett be, amelyet felelősen működtet és fo-
lyamatosan fejleszt.
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