
 

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKA 

A Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (későbbiekben: KDIV) vezetősége az 

információbiztonságot az ügyfelei elégedettségének és bizalmának, szakmai jó hírnevének 

és piaci pozíciójának, illetve a törvényi megfelelőség fenntartásához elengedhetetlen 

tényezőnek tekinti, ennek megfelelően a vezetőség elkötelezi magát abban, hogy 

szolgáltatásait magas színvonalú információbiztonsági környezetben legyen képes nyújtani. 

Az információbiztonsági irányítási rendszert az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerint 

tervezzük, folyamatosan működtetjük, rendszeresen ellenőrizzük, az ellenőrzések 

eredményeit felhasználva folyamatosan fejlesztjük. 

Az információbiztonság szervezésének irányelvei 

Adataink bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítását az 

alábbi információbiztonsági alapelvek mentén kívánjuk kialakítani: 

• Kockázatarányosság: Az információbiztonsági rendszer kialakítása, fejlesztése 
során a kockázatarányosság elvét alkalmazzuk, így a védelmi intézkedés mindig a 
védendő értékeket figyelembe véve, azokkal arányosan kerül kialakításra. Az irányelv 
megvalósítását a kockázatmenedzsment módszertanunk alapján, az információs 
vagyonelemeken elvégzett rendszeres kockázatelemzéssel biztosítjuk. 

• Teljeskörűség: Az információbiztonsági politikát valamennyi erőforrásra, folyamatra, 
illetve ezeknek minden életciklusára (fejlesztés, bevezetés, üzemeltetés, 
megszüntetés) kiterjesztjük. Ehhez az információs vagyoneszköz nyilvántartásunkat 
naprakészen tarjuk, az információbiztonsági követelményeket meghatározzuk és 
azok teljesülését rendszeresen felülvizsgáljuk. 

• Szükséges és elégséges hozzáférés elve: Az adatokhoz való hozzáférés 
jogosultsági szintjeit úgy határozzuk meg, hogy az alkalmazottak számára minden, a 
munkavégzéshez feltétlenül szükséges adat elérhető legyen. Figyelembe véve 
azonban a KDIV tevékenységét, különösen fontos, hogy az alkalmazottak minden 
esetben csak a szükséges jogosultságokkal rendelkezzenek, ne férjenek hozzá olyan 
információkhoz, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a munkakörükhöz. A 
hozzáférési igényeket többszintű jóváhagyás során engedélyezzük, negyedévente 
felülvizsgáljuk az adatgazdákkal, a többlet jogosultságokat visszavonjuk. 

• Elszámoltathatóság: Az elektronikus információs rendszer erőforrásaihoz való 
hozzáféréseket a felhasználó személyét egyértelműen azonosítható módon 
biztosítjuk, a tevékenységeket naplózzuk, a változáskövetést fejlesztési 
tevékenységünk során kiemelten kezeljük. 

ISO 27001 szabvány iránti elkötelezettség 

A KDIV vezetősége elkötelezi magát az ISO27001 információbiztonsági szabvány irányelvei 

mellett, ezért az információbiztonsági irányítási rendszerét az ISO/IEC 27001:2013 szabvány 

szerint tanúsíttatta, a kiadott tanúsítás érvényességét a következő 2 évben felülvizsgálati 

audittal fenntartja. 
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