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Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

 – Nincs minden információ biztonsági követelmény 
leszabályozva vagy már nem aktuálisak a 
követelmények.

 – A felhasználókra vonatkozó követelmények 
és feladatok nincsenek külön összefoglalva.

 – Nem egyértelmű, hogy milyen kontrolok segítik 
az előírások betartását.

 – A felügyeleti vizsgálatok hiányosságokat tártak 
fel az információbiztonsági szabályozásokban.

 – ISO 27001 bevezetése előtt áll társasága.

Hogyan tudunk a segítségére lenni?
 – Függetlenül attól, hogy társasága elégedetlen az 
információbiztonsági szabályozási rendszerével 
vagy felügyeleti elvárásnak kell megfelelnie vagy 
akár ISO 27001 szerinti tanúsítás megszerzése 
a cél, a KPMG támogatni tudja Önöket a feladat 
megvalósításában.

 – Módszertanunk a nemzetközi legjobb 
gyakorlatoknak megfelelően az ISO 27001-
re épül, valamint az informatikai rendszerek 
védelméről szóló kormányrendelet és a 
vonatkozó MNB ajánlás által is felhasznált, 
COBIT követelményeket is figyelembe veszi. 
Ezáltal segít olyan információbiztonsági politika, 
szabályzatok és támogató eljárások kidolgozásában 
és bevezetésében, amelyek megteremtik az 
információbiztonság korszerű dokumentációs 
hátterét.

 – Az általunk kidolgozott szabályzatrendszer nem 
csak az említett szabványcsaládot és ajánlást, 
valamint jogszabályi előírásokat veszi figyelembe, 
hanem a társaságnál kialakult gyakorlatot is, 
és olyan eljárásokat hozunk létre, amelyek 
megvalósíthatóak és gyakorlatorientáltak.

Társaságuknál dokumentáltak az információbiztonsági követelmények 
és feladatok? Megbízhat abban, hogy ezek a dokumentumok 
aktuálisak és teljeskörűen lefedik társaságuk működését? 
Segíti a szabályozási rendszerük az információbiztonság 
megvalósulását a gyakorlatban is?
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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. 
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a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségeinken.
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 – Amennyiben már rendelkeznek 
információbiztonsági szabályozási rendszerrel, 
kérésükre felülvizsgáljuk a meglévő, informatikai 
és információbiztonsági szabályzatokat, 
azok minőségét, tartalmi megfelelőségét és 
naprakészségét. Vizsgálatunk után javaslatot 
adunk az esetlegesen fejlesztendő részekre 
vagy kérésükre el is készítjük azokat.

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – Az általunk kialakított információbiztonsági 
szabályozási rendszer gyakorlati megközelítésű 
és testreszabott.

 – A kialakított dokumentációs rendszer megfelel 
a törvényi és felügyeleti elvárásoknak, valamint 
figyelembe veszi az információbiztonság üzleti, 
technológiai, és emberi tényezőit.

 – Megközelítésünk biztosítja a belső erőforrások 
minimális igénybevételét, és elősegíti a vezetőség 
támogatásának megszerzését.


