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Találós kérdés! 

•Miért van fék az autókon? 

 



Napirend 

• Biztonság fogalma 

• Vállalatirányítás és biztonság 

• ISACA magyarországi felmérés 
eredménye 

• Információbiztonság irányítása 

• Igazgató tanácsi tájékoztató (ISACA) 

• COBIT5 Információbiztonság 

 



Mi a biztonság? 

• Kedvező állapot, melynek megváltozása 
nem valószínű, de nem is kizárt 
(Vasvári, 1997) 



Fogalmak tisztázása 
• Adatvédelem 

–  a hatályos jogszabályok és a szervezet 
érdekeinek figyelembevételével 
meghatározott, a titoktartás körébe 
tartozó adatok védelme, 

• Adatbiztonság 
–  egy olyan állapot, ahol az adatok 

rendelkezésre állásának, bizalmasságának 
és sértetlenségének a fenyegetettsége 
minimális, 



Biztonság részleteiben 

• Bizalmasság: csak korlátozott számú 
kevesek ismerhetik. 

• Sértetlenség: az eredeti állapotának 
megfelel, és a forrása is eredeti (hitelesség).  

• Rendelkezésre állás: az erőforrások olyan 
állapota, amelyben eredeti rendeltetésének 
megfelelő szolgáltatásokat nyújtani tudja 
(működőképesség), meghatározott helyen 
és időben (elérhetőség).  



Vállalatirányítás és az információ 

• Átalakul a vállalatirányítás, amely 
közvetlenül hat az információ-
kezelésre is (COSO, SOX, EU 8. dir.) 

• Nőtt az információ értéke, és értéke 
ha a megfelelő információ a 
megfelelő időben, és az elvárt 
tartalommal áll rendelkezésre! 

 



Elvárások és a valóság 

Elvárások: 

• Információbiztonság 
teremtsen értéket 

• Illeszkedjen a 
vállalati stratégiához 
a biztonsági stratégia 

• Legyen mérhető 
megtérülése minden 
beruházásnak 

Valóság gyakran… 

• Incidensek vesztesége, 
hírnév sérülése 

• Ad-hoc intézkedések 

• Üzleti célokat akadályozó 
kontrollok 

• Növekvő költségek 

• Elmulasztott határidők 

• Szivárgó információ 

 





 



Kinek felel egy vezető? 

• a társadalom irányába,  

• a hatóságok felé, 

• a tulajdonosok felé, 

• az alkalmazottaknak, 

• a vevőknek, 

• a szállítóknak, 

 



Jogi háttér (kivonat) 

Számos jogforrás érinti az információbiztonságot: 

• Munka törvénykönyve 208.- (2013. évi I. tv) 

• Törvény az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról (2011. évi CXII. tv.) 

• Létfontosságú infrastruktúra védelme (2012. évi 
CLXVI. tv) 

• Állami és önkormányzati információbiztonság 
törvénytervezet (2013. évi ?) 

• …. 



Biztonsági Vezető (NBF) 

• A helyi biztonsági felügyelet / biztonsági 
vezető feladata a minősített adatok 
védelmével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása és koordinálása.  
(Mavtv. 23.§ (2)) 

• Forrás:  http://www.nbf.hu/bmbkepz.html 



Információbiztonság irányítása 

• A vállalkozások folyamatos sikerének egyik 
kulcsa az információbiztonság hatékony 
irányítása.  

• Fontos, hogy a felsővezetők egyéb 
kötelezettségeik mellett, illetve azok 
szerves részeként az információbiztonsági 
tevékenységet is megfelelően irányítsák. 



Információbiztonság irányítása 

• A hatékony irányítás alatt a kockázatok 
szisztematikus feltárását és a vállalat 
kockázatvállalási hajlandóságának 
megfelelő szinten tartását, a 
szolgáltatások és az adatok biztonsági 
osztályuknak megfelelő folyamatos 
védelmét értjük. 



ISACA irányítási gyémánt 

 Stratégia illesztése 

Az üzlettel való 
összehangolás 

 Érték-közvetítés 

Hangsúly a költségeken, az 
értékteremtésen 

 Kockázatkezelés 

Információ biztonsága 

 Erőforrás-gazdálkodás 

Tudás, infrastruktúra, 
partnerek 

 Teljesítmény mérése 

Mutatószámok 



Információbiztonság-irányítás 
Kapcsolódó fontosabb tevékenységek: 
Üzleti és biztonsági stratégiák illesztése, 
Szervezeti keretek kialakítása, 
Kockázatvállalási képesség 

meghatározása, 
Megfelelőségi követelmények 

meghatározása, 
Információbiztonsági irányelvek kiadása, 
Felsővezetői támogatás biztosítása, 
Információbiztonság figyelemmel 

kísérése. 
 



• Információbiztonsági cél lehet: 

–a biztonságos működés lehetővé tétele, 

–az eredményesség biztosítása, 

–az erőforrások felelősséggel való 
felhasználása, 

–a kockázatok elvárható gondossággal 
való kezelése. 

 

Információbiztonság-irányítás 



Információbiztonság-menedzsment 

Az információbiztonság menedzsment: 
Az Informatikai szolgáltatások 

sértetlenségének, bizalmasságának és 
rendelkezésre állásának biztosítása a napi 
működés során, 
A szervezet információ tároló és feldolgozó 

erőforrásainak informatikai eszközeinek és 
technológiai vagyonával történő megfelelő 
gazdálkodás, 
 



Irányítás vs. menedzsment 

• A felső vezetők kötelessége, hogy 
stratégiai iránymutatást nyújtsanak, és 
ösztönözzék a biztonságtudatos 
viselkedést. 

• Fontos különbség van a biztonságirányítás 
és biztonságmenedzsment felelősségek 
között: az irányítás stratégiai, míg a 
menedzsment operatív tevékenység.  



ISACA modell 

• Információbiztonság stratégia 
–Célok és kapcsolatuk az adott szervezetben 

• Információbiztonsági szerepek 
– Felelősök és feladatok, szervezeti keretek 

• Információbiztonsági program 
–Célkitűzések, megvalósítás módszerei 

• Akciótervek (megvalósítás részletei) 

• Figyelemmel kísérés, visszamérés 
–Mutatószámok, visszacsatolás 



Mit tegyen a felső vezető? 

• Alakítsa ki a szervezeti kereteket! 

• Tudja mik az aktuális problémák! 

• Tudja, hogy mit kell kérdezni! 

• Vezetői tudatosságot növelje! 

• Legyen pontos elképzelése a célokról! 

• Mérje a teljesítményt! 

• Ne hagyja abba a biztonság irányítását 



ISACA: IG tagok tájékoztatása 

• Felső vezetői 
tájékoztató magas 
szinten 

• Felelősségek 

• Tevékenységek 

• Útmutató a 
feladatokra 

• Forrás: isaca.org 

 



ISACA: CobiT 5 for InfoSecurity 2012 

 • Átfogó információ-
biztonság irányítási és 
menedzsment gyakorlatok 

• Az információbiztonság 
szempontjából fontos 
üzleti szempontból 
meghatározó tényezők és 
előnyök ismertetése  
(kb. 200 oldal!) 

• Forrás: isaca.org 

 



COBIT 5 

 



COBIT 5 Alapelvek és Kulcstényezők 

26 

COBIT 5 Kulcstényezők 

Source:  COBIT® 5, figure 2. © 2012 ISACA®  All rights reserved. Source:  COBIT® 5, figure 12. © 2012 ISACA®  All rights reserved. 



COBIT 5 biztonsági folyamatok 

27 Source:  COBIT® 5, figure 16. © 2012 ISACA®  All rights reserved. 



Terv a következő előadásokra 

• Biztonsági beruházások megtérülése 

• Humán biztonság - Biztonságtudatosítás 

• Biztonsági ellenőrzések megrendelése 

• Biztonságirányítási rendszer bevezetése 



Biztonsági projektek megtérülése 

• Portfolió menedzsment alkalmazása 

• Megtérülés számítása 

• Szempontok: 
– Hírnév megtartása 

– Veszteség elkerülése 

– Szolgáltatás kiesés 

– Helyreállítás költsége 

– Adatrögzítés költsége 



Biztonságirányítás – Humán tényezők 

• Felelősök etikus magatartása, 

• Biztonság tudatosság növelése, 

–Oktatások (új belépők, vezetők, szakértők, 
munkatársak), 

–Motiváció és szankcionálás, 

–Vezetők példamutatása, 

• Vállalati kultúrába beépítése a 
biztonságnak 



Biztonságirányítási rendszer 
bevezetése 

• MSZ / ISO 27001-27002 

• CobiT5 for Information 
Security 



Kérdések? 

 

 

                             ? ? ? 
 

 



Vége 

 

     Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 

Elérhetőségem:  

30-555-1-333 

Gergely. Horvath@isaca.hu 


