
 

 

 

 

 

 

Mivel eldöntötted, hogy nekilátsz a jelszavak rendberakásának először össze kell 

írnod, hogy milyen számodra és üzleted számára fontos alkalmazást és eszközt 

használsz. Ne felejtkezz meg a mobil eszközökről és azok hozzáféréseiről sem. 

Az alábbi táblázat ebben a segítségedre lehet. Vannak benne példasorok is. 

Fontos: a jelszavakat, hozzáféréseket és egyéb adatokat NE írd bele a 

táblázatba! Azokat csak a jelszótárolóban helyezd el! 

 

Eszköz vagy 
szolgáltatás 

neve 

Mely 
eszközömön 
használom? 

Ki fér még 
hozzá? 
(nekik 
eltérő, 

jelszavakat, 
kell adnod) 

Milyen fontos üzleti 
folyamatomban vesz 

részt? 

Jelszócsere 
megtörtént? 

Jelszómenedzserben 
eltárolva? És 

visszaellenőrizve 

Többfaktorú 
azonosítás 
beállítva? 

Facebook 
(Meta) 

▪ Mobil 
▪ Számítógép 
▪ Táblagép 

▪ István 
kollégám 

▪ Péter 
fiam 

▪ Itt adom fel a 
rendeléseket a 
hentesnek (chat-ben) 

▪ Itt menedzselem a 
Facebook oldalunkat 

▪ Itt írom ki a heti menüt 
▪ Itt kérdezem meg a 

vevőim véleményét Ezeket később töltjük ki 

iPhone 
okostelefon 

 

Ilike, a 
feleségem 

▪ Ezen fogadom az üzleti 
partnereim hívását 

▪ Itt található az összes 
üzleti kontaktom 
elérhetősége 

▪ Itt férek hozzá a 
levelezésemhez 
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Ne lepődj meg, valószínűleg legalább tíz, de inkább húsz vagy még annál is több 

ilyen sort írsz majd le! Ha ezzel készen vagy, akkor a legnagyobb lépést már 

megtetted. Most egyesével állítsd be a szolgáltatásoknál az új jelszót és tárold el 

a jelszótárolóban őket! 

Eszköz vagy 
szolgáltatás 

neve 

Mely 
eszközömön 
használom? 

Ki fér még 
hozzá? 
(nekik 
eltérő, 

jelszavakat, 
kell adnod) 

Milyen fontos üzleti 
folyamatomban vesz 

részt? 

Jelszócsere 
megtörtént? 

Jelszómenedzserben 
eltárolva? És 

visszaellenőrizve 

Többfaktorú 
azonosítás 
beállítva? 

Facebook 
(Meta) 

▪ Mobil 
▪ Számítógép 
▪ Táblagép 

▪ István 
kollégám 

▪ Péter 
fiam 

▪ Itt adom fel a 
rendeléseket a 
hentesnek (chat-ben) 

▪ Itt menedzselem a 
Facebook oldalunkat 

▪ Itt írom ki a heti menüt 
▪ Itt kérdezem meg a 

vevőim véleményét 

Igen Igen Igen 

iPhone 
okostelefon 

 

Ilike, a 
feleségem 

▪ Ezen fogadom az üzleti 
partnereim hívását 

▪ Itt található az összes 
üzleti kontaktom 
elérhetősége 

▪ Itt férek hozzá a 
levelezésemhez 

Igen 
(passcode 
beállítás) 

Igen (az appleID-mat 
és jelszavamat itt 

tároltam el) 

Igen, FaceID 
(arcozonítás) 

 

Néhány jó tanács  

a jelszótárolóhoz: 

• A jelszótároló jelszava lesz a legfontosabb kincsed, ezzel férsz hozzá az 

összes többihez. Ez a jelszót válaszd bonyolultra és jól jegyezd meg! 

• Ne felejts el a jelszótárolón is beállítani több faktorú azonosítást (egy 

mobiltelefonban használt jelszótároló esetén az arc vagy újlenyomat 

azonosítás is lehet ilyen)! 

• Megteheted, hogy a jelszótároló fő jelszavát esetleg egy papírra leírod (ne 

írd le minek a jelszava ez) és elrakod egy biztonságos helyre (pl. 

páncélszekrény)! De ne tárcádban hord magaddal, az nem biztonságos! 

a jelszavakhoz: 

• Ne felejtsd el mindig visszaellenőrizni a jelszavakat (tényleg azt tároltad 

el, amit beállítottál! 

• Minden jelszó legyen egyedi és lehet nagyon hosszú is (hiszen nem kell 

megjegyezned őket) – ebben ne csalj! 

• A jelszókészítés fő szabályait a D terv 4. lépésénél tudod feleleveníteni  
 

Beszélgetnél erről?  

Keresd Keleti Arthurt a Telekom Hello Biznisz csoportban! 

https://hellobiznisz.hu/dterv/marika-tortenete/#lepes-4
https://www.facebook.com/groups/216630479614857

