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Szabványi 
megfelelőségi audit
Informatikai Kockázatkezelési Tanácsadás

A nemzetközi szabványoknak megfelelő működésnek kézzelfogható előnyei vannak, úgy, mint a szabályozott, 
kockázatarányos és mérhető, monitorozható működés, valamint egyre több területen kifejezett elvárás a 
szabványi megfelelés. 

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

 – PCI-DSS
 – Kártyaadatokat tároló, feldolgozó vagy továbbító 
szervezetként meg kell felelnie a PCI-DSS 
bankkártya adatokra vonatkozó biztonsági 
szabványnak?

 – ISO/IEC 27001-es szabvány
 – Az információbiztonsági megoldások 
teljeskörűsége, kockázatarányossága és 
aktualizáltsága kérdéses vagy kifejezett elvárás 
az ISO/IEC 27001-es Információbiztonsági 
szabványnak való megfelelés?

 – ISO/IEC 20000-es szabvány
 – Az IT szolgáltatások szabályozottsága, 
mérhetősége és hatékonysága nem megfelelő 
vagy kifejezett elvárás az ISO/IEC 20000-es 
Szolgáltatás menedzsment szabványnak való 
megfelelés?

 – ISO 22301-es szabvány
 – Elvárás az üzletmenet-folytonosságának 
biztosítása az esetlegesen fellépő működési 
zavarok és krízishelyzetek esetén is vagy 
kifejezett elvárás az ISO 22301-es Üzletmenet-
folytonosság kezelési szabványnak való 
megfelelés?

 – ISAE 3402-es szabvány
 – Kiszervezett üzleti folyamatokat működtető 
szolgáltatóként elvárás az ISAE 3402-es 
szabvány szerinti megfelelő üzleti és informatikai 
kontrollkörnyezet megléte és a biztonságos 
adatkezelés?

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

A KPMG ezen, nemzetközi szabványokban 
lefektetett, követelményeknek való megfelelést 
átfogóan vizsgálja oly módon, hogy az előírt 
kontrollpontok teljesülésének értékelése mellett 
a szabványokban lévő folyamatok és rendszerek 
bevezetését, működtetését, ellenőrzését, valamint 
folyamatos fejlesztését gyakorlati tapasztalatokra 
építve vizsgálja a vonatkozó követelmények tükrében.

Az auditunk eredményei alapján vállaljuk a tanúsító 
vagy megújító auditokra való felkészítést is, amelyek 
megszerzésével társasága növelheti az érdekelt 
felek bizalmát, valamint üzleti előnybe kerül a 
versenytársakkal szemben.

A felkészítés során kiemelt figyelmet fordítunk a 
szabványok által jellemzően előírt PDCA (tervezés, 
bevezetés, ellenőrzés és beavatkozás) ciklus szerinti 
működés kiépítésére, mely biztosítja a működés 
folyamatos fejleszthetőségét, valamint a változások 
beépítését.

Szeretné tudni, hogy az Önök társasága mennyire felel meg a 
nemzetközi szabványoknak? Szeretné társasága felkészültségét 
partnerei számára is bizonyítani?



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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Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a részletekkel 
kapcsolatosan keressen bennünket az alábbi 
elérhetőségeinken.

Kapcsolat:

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – Széleskörű hazai és nemzetközi üzleti 
tapasztalatokkal, valamint a hazai közszféra 
igényeinek ismeretével rendelkezünk;

 – Gyakorlatias tanácsainkkal és módszertanalapú 
megközelítésünkkel segítjük a szabványi 
követelmények értelmezését és a működésükbe 
való beillesztését, hogy valóban kihasználják azok 
előnyeit;

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

 – A fentieken túlmenően olyan szolgáltatásokat is 
kínálunk, mint a betörési tesztek és sérülékenység-
vizsgálatok, mely szolgáltatások kapcsolhatóak 
egy biztonsági szabványi megfelelés projekthez, 
amennyiben mély technikai vizsgálatok elvégzése 
is fókuszban vannak.
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