
  Az informatikai audit helye az intézmény  
    működésében

 Az IT audit jogszabályi hátterének  
    aktualitásai

 Az üzletmenet-folytonosság vizsgálata és  
    annak mesterfogásai

 Az informatikai/információbiztonsági  
    kockázatmenedzsment alapvető kérdései

 Autentikáció és jogosultságkezelés

 A kiszervezés

 A cloud szolgáltatások fogyasztói  
    aspektusai

 Naplózás és naplófelügyelet

 Költséghatékonyság vs. biztonsági  
    kockázatok – A felhőbiztonság aktuális  
    kérdései

 Fizikai védelem az informatikai 
    rendszereknél 

 IT auditok – A gyógyszeripar kihívásai

IT AUDIT ÉS MANAGEMENT
2 napos intenzív szeminárium

IIR

2018. július 10-11., Budapest

 www.iir-hungary.hu  +36-1/459-7301  training@iir-hungary.hu

A tervezéstől a jogszabályi környezeten és a kiszerve-
zett tevékenységek auditján át a felhőbiztonság aktuá-

lis kérdéseiig – Mindent az IT auditról.

Fókuszban



2018. július 10-11., kedd-szerda 
9.00-17.00
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2018. július 10., kedd 

8:30 – Regisztráció

8:50 – Az IIR Magyarország köszöntője

9:00 – 9:30 – Az informatikai audit helye az intézmény működé-
sében

• Az informatikai audit legjobb szakmai gyakorlatának legis-
mertebb forrásai

• ISACA, ISC2, ISO, törvényhozás

• Az audit, a biztonság, az informatikai audit, és az informati-
kai biztonság szervezeti pozíciója

• jó, és rossz gyakorlatok

• A félelmek, félreértések, és a legfontosabb gyakorlati fel-
adatok

• az audit jelentősége az intézmény kormányzásában

• alapvető definíciók

• az intézményi biztonság, és szükséges feltételei

9:30 – 11:00 Az IT audit jogszabályi hátterének aktualitásai

11:00 – 11:20 – Kávészünet

11:20 – 12:10 – Az üzletmenet-folytonosság vizsgálata és annak 
mesterfogásai

• Mit vizsgál az informatikai auditor az üzletfolytonosságot 
érintő teszteknél?

• Hogyan vizsgáljuk, hogy megfelelő-e az üzletfolytonossági 
terv (Business Continuity Planning)?

• Mi a szimulációs gyakorlat és hogyan kell ezt lefolytatni?

• Milyen rendszerességgel teszteljük a BCP-t?

• A folyamatosan változó infrastruktúra és kontrollok beépíté-
se

• Miként tartsuk „karban” az üzletfolytonosságért felelős me-
chanizmusokat? 

• A különböző tervek és eljárásrendek kialakításának szabályai

• A Katasztrófa Terv (Disaster Recovery Plan) megalkotásának 
alapjai

• Intézkedések a potenciális károk és üzemszünetek minima-
lizálására

• A megfelelő incidenskezelési eljárások

• Az auditor gyakorlati tapasztalatai

• Írásos anyagok szoftverbe ötvözése – Milyen megoldások 
válthatják ki a papíralapú rendszereket? 

• Kinek a feladata az üzletfolytonosság megtervezése? – 
Feladatmegosztás mikéntje az IT részleg és a vállalat többi 
osztálya között

12:10 – 13:00 – Autentikáció és Jogosultságkezelés

• A jogosultságkezelés alapfogalmai

• A jogosultságkezelés folyamata

• A megfelelő jogosultságkezelés kialakításának „alapszabá-
lyai”

• Feladatkörök elhatárolása (az engedélyezők szerepköre, 
beosztása és helyettesítése)

• A jogosultságkezelés szabályainak kordában tartása

• Mit tartalmazzon egy jogosultságkezelő rendszer?

• A jogosultságkezelés emberi oldala

13:00 – 14:00 – Ebédszünet

14:00 – 15:10 – Az informatikai audit egyik legjobb módszertani 
példája: a kiszervezés

• A kiszervezés az állatorvos beteg lova, avagy: a kiszervezés, 
mint az informatikai audit legjobb fogásainak bemutató 
terepe

• A kiszervezés, mint működéstámogató folyamat 

• remélt és tényleges előnyei

• megoldandó problémái – követelménymeghatározás

• Alapvető tudnivalók

• felelősség

• megoldás menedzsment

15:10 – 15:30 – Kávészünet

15:30 – 16:20 – Kiberbiztonság napjaink vállalatainál

16:20 – 17:10 – A cloud szolgáltatások fogyasztói aspektusai

• Felhőszolgáltatások alapvető specifikumai 

• Jogi környezet nagy vonalakban, adatvédelem, titokvéde-
lem, 

• Auditálhatóság 

• Technikai kockázatok 

• Mire figyeljünk a szerződésben?

 
2018. július 11., szerda

9:00 – 9:50 –  Az informatikai/információbiztonsági kocká-
zatmenedzsment alapvető kérdései

• A kockázatmenedzsment során használt alapfogalmak és 
értelmezésük.

• Külső (szabványi, jogszabályi) elvárások az informatikai-/in-
formációbiztonsági kockázatmenedzsmenttel szemben.

• A kockázatmenedzsment általános életciklusa az ISO/IEC 
31000-es szabvány tükrében.

• Az informatikai-/információbiztonsági kockázatmenedzs-
ment módszere, életciklusa az ISO/IEC 27005-ös szabvány 
tükrében.

• Gyakorlati módszerek felépítése: mit védünk és mitől? Ho-
gyan jutunk el az információbiztonsági kockázatok értékelé-
séig?

• Az informatikai/információbiztonsági kockázatok értékelé-
sének és kezelésének IT támogatása.

• Mit vizsgál és mit értékel az auditor a kockázatmenedzs-
ment auditálásakor?

9:50 – 10:40 – Naplózás és naplófelügyelet

10:40 – 11:00 – Kávészünet

11:00 – 12:10 –  Költséghatékonyság vs. biztonsági kockáza-
tok – A felhőbiztonság aktuális kérdései

12:10 – 13:10 – Ebéd

13:10 – 14:40 – Fizikai védelem az informatikai rendszereknél

• Számítógépes rendszerek biztonsági követelményei

• Az épületekkel szemben támasztott követelmények

• A szünetmentes áramellátás jelentősége

• A klimatizálás fontossága

• A rezgés-, az antiszatikus-, a sugárzott és vezetett zavarvé-
delem

14:40 – 15:00 – Kávészünet

15:00 – 16:00 – IT auditok – A gyógyszeripar kihívásai



Ügyfélszolgálat: Ludmann-Takács Tünde 06-1/459-7300
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Marketing: Tóth Barbara 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY 
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10%kedvezményt kap. Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap. 

4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! 06-1/459-7334

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU
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