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A SWIFT 2016 júniusában indított ügyfélbiztonsági 
programján belül (Customer Security Program 
– CSP) összeállított egy tervezetet az általa 
kötelezőnek és ajánlottnak tekintett biztonsági 
kontrollokról. A végleges verziót 2017 első 
negyedévében publikálják.

Ezen kontrolloknak történő megfelelésről egy 
„részletes önellenőrzés” keretében kell majd 
az ügyfeleknek nyilatkozniuk 2017 második 
negyedévétől.

Továbbá 2018 januárjától belső és külső auditorok 
segítségével a SWIFT ellenőrizni fogja a kötelező 
kontrollok betartását az ügyfeleinél. Ezek alapján 
a megfelelés státusza, illetve az önellenőrzési 
eredmények is transzparensen elérhetőek lesznek 
minden SWIFT-ügyfél számára.

Mit kell tudni ezekről a kontroll-
követelményekről?

 – A SWIFT összes ügyfelére és a helyi SWIFT-
infrastruktúra tekintetében a teljes tranzakciós 
láncra vonatkoznak;

 – A SWIFT biztonsági kontroll követelményei olyan 
ismert nemzetközi IT-biztonsági sztenderdeknek 
feleltethetőek meg, mint a NIST, PCI-DSS és 
az ISO 27002. Ennek alapján pedig széles körű 
elvárásokat támasztanak a logikai, fizikai, illetve 
a humán biztonság területén mind a megelőzés, 
mind a detektálás és reagálás területein.

 – A követelmények összesen 27 kontrollt fektetnek 
le, amelyekből 16 kötelező és 11 ajánlott a SWIFT 
ügyfelekre nézve.

 – A kontrollok között megtalálhatóak mind 
a szabályozási és folyamat jellegű, mind a 

technikai jellegű kontrollok. A kötelező kontrollok 
közül kiemelnénk a kiberincidens kezelési 
terv elkészítését és a technikai biztonsági 
felülvizsgálatokat. Továbbá ide tartozik a 
SWIFT szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftverek 
és adatbázisok sértetlenségének rendszeres 
ellenőrzése is. 

 – A követelményeknek történő megfelelést 
önellenőrzéssel, a társaság belső ellenőrzése 
által, illetve külső, független harmadik fél által 
is vizsgálni kell.

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

A SWIFT-kontroll követelményeinek történő 
megfelelés elősegítéséhez kapcsolódóan a 
KPMG által ajánlott megközelítés több lépésből áll. 
Ezek végrehajtásával egyrészt társaságuk 
megfelelhet a SWIFT elvárásainak, továbbá 
csökkentheti a tranzakciókhoz kapcsolódó 
kockázatokat:

 – Első lépésként feltárjuk és értékeljük az eltéréseket 
társaságuk jelenlegi kontroll-környezete és a 
SWIFT biztonsági követelményei között. Ennek 
során megvizsgáljuk a legjobb gyakorlatoktól való 
eltérés mértékét. Ezáltal pontos képet kapunk 
arról, hogy milyen intézkedéseket kell megtenni 
az előírások teljesítéséhez. A biztonsági kontrollok 
ellenőrzése kiterjed a társaság technológiájára, 
folyamataira és a munkavállalókra vonatkozó 
kontrollokra is. 

 – Második lépésként a feltárt és priorizált 
hiányosságok mentén konkrét, gyakorlati 
javaslatokat adunk az eltérések hatékony 
megszüntetésére és ezáltal a megfelelőség 
elérésére. Meghatározzuk, hogy a hiányosságok 

Tájékozódott már arról, hogy milyen feladatokat jelent társaságuknak 
a SWIFT ügyfélbiztonsági program kötelező kontroll-követelményeinek 
történő megfelelés? Tisztában van a kapcsolódó erőforrásigényekkel 
és határidőkkel?
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megszüntetése milyen időtávon és milyen 
erőforrások bevonásával valósítható meg. Ezáltal a 
megfelelés elérése tervezhetővé válik társaságuk 
számára, ami kiemelten fontos a határidők 
betartása érdekében. 

 – Harmadik lépésként – miután a javaslatokat 
társaságuk implementálta – auditeljárás 
keretében megvizsgáljuk és igazoljuk 
a biztonsági követelményeknek való megfelelést. 
A megfelelésről független auditori igazolást 
állítunk ki.

 – Igény esetén a javaslataink megvalósításban 
is tudunk segíteni, amely során felhasználjuk 
az iparági legjobb gyakorlati ismereteinket, 
amelyeket már számos pénzintézeti ügyfelünknél 
kamatoztattunk.

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – Széles körű hazai és nemzetközi üzleti 
tapasztalatokkal rendelkezünk.

 – Gyakorlati tanácsainkkal és módszertanalapú 
megközelítésünkkel segítjük a követelmények 
értelmezését és a társaságuk működésébe való 
beillesztését, hogy valóban kihasználják azok 
előnyeit.

 – Teljes körű szállítói és eszköz-függetlenségünkkel 
biztosítjuk, hogy megállapításainkat és 
javaslatainkat nem befolyásolják külső tényezők, 
ezáltal az Önök céljainak legmegfelelőbb 
megoldásokat javasoljuk.

 – Független auditorként igazolhatjuk társaságuk 
megfelelő működését a SWIFT biztonsági 
követelmények tükrében.

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely 
meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, 
ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló 
megfelelő szaktanácsadást. 

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International lajstromozott védjegye. 
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségeinken.
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