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 Kedves Felhasználó! 

 

Az Aegon Portál/PKR rendszerünk elindulásakor a dolgozói kódból képeztük meg a 

belépési jelszavakat. 

Ez a jelszó egységes jelszóként a PKR alkalmazás, VPN, Connectra és ASP 

Frontend/telepített Frontend tűzfal jelszavaként használatos.  

2014.01.15-től 90 napra korlátozzuk a jelszavak érvényességét. 

Kérünk benneteket, hogy a fenti időpontig a PKR rendszerben gondoskodjatok a 

korábban kiosztott jelszavak cseréjéről. 

A jövőben az aktuális jelszó érvényessége az utolsó jelszó cserét követő 90 nap lesz.  

Jelszó lejárata előtt belső üzenetben emlékeztető mailt fog a rendszer küldeni a 

felhasználónak, illetve egy jelszóváltoztatási ablakot aznap fel fog dobni a belépést 

követően. 

1. Telepített Aegon Portál PKR/Aegon-P saját PKR azonosítón indítható 
funkciók  

 

Saját PKR azonosítóról indítható funkciók eléréséhez először ki kell jelölni a kívánt 

azonosítót, az egérrel rákattintva, majd az egér jobb gombjára kattintva, a megjelenő 

helyi menüből tetszőlegesen kiválasztható a kért funkció. 

 

A helyi menüből (jobb gombos menü) indítható funkciók:  

• Tanácsadói karton megnyitása: Megnyitja az azonosítóhoz tartozó Tanácsadói 

kartont. Az azonosítót kijelölve és az egérrel duplán kattintva is elérhető ez a 

funkció (lásd: Tanácsadói karton kezelés). Itt található az aktuális FrontEnd 

negyedéves és napi, illetve a PKR-en kívüli lekérdezésekhez szükséges jelszó. 

• Jelszó módosítás: Lehetővé teszi a bejelentkezett felhasználó számára a saját 

jelszava megváltoztatását. (Lásd: Jelszó módosítás) 
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1,1  Jelszó módosítása 

A saját PKR azonosító jobb gombos menüjéből indítható a Jelszó módosítás funkció.  

A gombra kattintva a felhasználónak lehetősége van 

a „Loginnév”-hez tartozó jelszó módosítására.  

A jelszó megváltoztatásához a felhasználónak meg 

kell adni a régi jelszavát és amennyiben módosítani 

kívánja a jelszót, kétszer egymás után az új 

jelszavát.  

A jelszó megváltoztatásának jóváhagyásához az ablakban az OK gombra kell kattintania 

a felhasználónak.   

 
A jelszóváltoztatáshoz kapcsolódó általános szabályokat: 
 

• Új jelszó létrehozása után az első jelszócsere egy nap múlva lehetséges. 

• naponta csak egyszer lehet lecserélni. 

• komplex jelszó kell: tartalmazzon kisbetűt, nagybetűt, számot, speciális 

karaktert. Ezekből minimum három legyen benne. 

• minimum 8 karakter 

• az utolsó 24 jelszót megjegyzi, vagyis csak a 25. lehet legkorábban ugyanaz, 

mint az első volt. 

• 90 nap után lejár (Aegon IT házirend) 

• 10 hibás jelszó megadás után 15 percre kizár, majd automatikusan visszaenged. 
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2. Az AEGON WEBPKR PORTÁL jelszó módosítása 

 

WEBPKR alkalmazás főképernyőn új menüpontra „Személyes adatok” klikkelve érhető el 
a jelszó csere panelt. 

 

 

 

A jelszóváltoztatáshoz kapcsolódó általános szabályokat: 
 

• Új jelszó létrehozása után az első jelszócsere egy nap múlva lehetséges. 

• naponta csak egyszer lehet lecserélni. 

• komplex jelszó kell: tartalmazzon kisbetűt, nagybetűt, számot, speciális 

karaktert. Ezekből minimum három legyen benne. 

• minimum 8 karakter 

• az utolsó 24 jelszót megjegyzi, vagyis csak a 25. lehet legkorábban ugyanaz, 

mint az első volt. 

• 90 nap után lejár (Aegon IT házirend) 

• 10 hibás jelszó megadás után 15 percre kizár, majd automatikusan visszaenged. 

 

 

 

 

A jelszó megváltoztatásához a felhasználónak meg 

kell adni a régi jelszavát és amennyiben módosítani 

kívánja a jelszót, kétszer egymás után az új jelszavát.  

A jelszó megváltoztatásának jóváhagyásához az 

ablakban az OK gombra kell kattintania a 

felhasználónak.   
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3. IT támogatás  jelszó csere probléma során 

 

Fontos!! Amennyiben határidőre nem sikerült a jelszó csere, vagy a kötelező jelszó 
emlékeztető panelen nem történt meg a jelszó csere akkor a rendszer a lejárt jelszóval 
nem engedi be a felhasználót a PKR-be illetve tűzfal alkalmazásba sem (VPN, Connectra, 
Frontend tűzfal, Webservice). 

 

Ezen felhasználóknak telefonon keresztül tudnak Az IT Service Centerünkben (szolgáltatói 
háttért a T-Systems biztosítja) 24 órás üzemidőben! 
 

E-mail:  SC@AEGON.HU (IT Service Center) címre kell a hibajelzéseket, jelszóváltási 

igényeket, bejelentéseiteket megtenni. 

Telefonszám: +36-1-481-3970-es számot hívható. 

 
Telefonbeszélgetések során azonosító adatokat kér a szolgáltató! 

 

Fontos!!! a fenti elérhetőségeket használjátok elsődleges segítségként.  

Amennyiben egyéb probléma is felmerül az ismert elérhetőségeken kérjük jelezni 
területileg illetékes kapcsolattartó felé. 

 

 

4. GYIK 
 
 

• Amennyiben jelszót cserélt a partner a PKR-ben és nem lép ki a jelszócsere 
után, hanem tovább dolgozik a bejelentkezett tűzfalon is, akkor a korábbi 
azonosítás alapján bent tartja a rendszer? Meddig? 

• Ha jelszót cserél, de nem lép ki, nem szakítja meg a kapcsolatot akkor zavartalanul tud 
dolgozni tovább. Csak a következ ő belépésnél kell az új jelszavát megadni. 

 

• VPN alkalmazás már beengedett, de a PKR nem engedett be az új jelszóval? 

• 5-15 perc szükséges, míg minden Aegon rendszerben f rissül az új jelszó így ezen id ő letelte 
után már be lehet jelentkezni. 

 

• Jelszó cserét végrehajtottam, de nem tudok belépni, elfelejtettem a 
jelszavam milyen lehetőségem van? 

• IT Service Centerben új jelszót lehet kérni. 

 

• K-s felhasználónál kell jelszót cserélni?   

• A fenti leírtak alapján telepített vagy webes PKR-b en önállóan kell elvégezni, vagy az IT 
Service Centerben új jelszót lehet kérni. 



AEGON PKR/ Aegon Web Portál  6 

 

• K-s felhasználónál kell jelszó cserét végrehajtottam, de nem tudok belépni, 
elfelejtettem a jelszavam? 

• IT Service Centerben új jelszót lehet kérni. 

 

• Többen használjuk a PKR alkalmazást és egy munkatárs többször a régi 
jelszóval próbálkozott, de később az új jelszóval sem enged belépni? 

• Több hibás bejelentkezés után a rendszer 15-20 pere cre kizárja a felhasználót. Ezután ismét 
be lehet jelentkezni. 

• Azonnali tiltás feloldás az IT Service Centerben új  jelszót kérésével lehetséges, de ekkor is 
5-15 perc szükséges, míg minden Aegon rendszerben f rissül az új jelszó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


