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Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő Minőségpolitika első változata
2006. szeptember 15.-én lépett érvénybe. Az időközben végzett fejlesztések után a
minőségirányítási rendszer megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak is.
Az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványnak megfelelő Információ biztonság politikai
nyilatkozat első változata 2007. szeptember 4.-én lépett érvénybe.
A Politikák 3.1 változatának hatályba lépésével a Politikák 3.0 változata hatályát veszti.
Jóváhagyta, ellenőrizte és alkalmazását elrendelte:
Budapest, 2014. június 19.
Lengyel Csaba
ügyvezető

A dokumentumban található valamennyi információ a Hunguard Kft. tulajdona. A benne
található információk nem használhatók fel üzleti, vagy egyéb célra a Hunguard Kft
ügyvezető igazgatójának írásbeli hozzájárulása nélkül.
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INFORMÁCIÓ BIZTONSÁG POLITIKAI NYILATKOZAT
A HUNGUARD Kft. az informatikai szakterületen belül annak egyre fontosabb
részterületével az informatikai biztonsággal foglalkozik. Ezért üzleti folyamatai során kiemelt
szerepe van az információ biztonság kezelésének, ezen belül az informatikai biztonságnak.
Tevékenységünk biztonságossága igen erős tulajdonosi, valamint partneri elvárás.
A HUNGUARD Kft. információ biztonsági céljait meghatározza, hogy tevékenységünk
során nagy mennyiségű adatot – ezen belül partnereink üzleti titkait tartalmazó adatokat,
programokat is – kezelünk, melyek
 komoly üzleti értékkel bírnak,
 személyes adatokat tartalmazhatnak, melyre jogszabályi előírások vonatkoznak,
 rendelkezésre állásuk, sértetlenségük, hitelességük és bizalmasságuk garantálása
fontos Cégünk tevékenységében és befolyásolják Cégünk partneri kapcsolatait, piaci
megítélését, megbízhatóságát.
Információ biztonsági céljainkban a Cég üzleti folyamataihoz fontos információk
(szabványok, szabályozások, a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, feljegyzések,…)
biztonságos kezelése mellett elsődleges szempont ügyfeleink adatainak védelme a
bizalmasság és a sértetlenség szempontjából, a számunkra átadott bizalmas ügyfél
információkat az információ biztonság elveinek lehető legszigorúbban megfelelve védjük.
Nemzetközi módszertanon alapuló, a szervezetre jellemző folyamatokat figyelembe vevő,
kockázatelemzéssel alátámasztott írásos szabályozásokban határozzuk meg a birtokunkban
lévő információk értékét és veszélyeztetettségét, és ezzel arányos intézkedéseket vezetünk be,
melyke betartása kötelező minden munkatárs részére.
A hatékonyan működő információ biztonsági rendszer érdekében:
 Olyan összetett védelmi rendszert üzemeltetünk, mely segítségével kellő biztonsággal,
ugyanakkor rugalmassággal tudjuk kezelni a ránk bízott és a saját információkat. A
védelmi rendszer mind technikai szintű, mind szabályozás szintű elemeket tartalmaz.
 Figyelemmel kísérjük a jogszabályi környezet változásait, hogy mindenkor
megfeleljünk ezen előírásoknak.
 Figyelemmel kísérjük a technikai fejlődésből adódó lehetséges újabb kockázatokat, és
védelmi rendszereket.
 Több szintű védelmi rendszerünket ezeknek megfelelően folyamatosan felügyeljük,
értékeljük, és fejlesztjük.
 Minden munkatársunkban tudatosítjuk az információ biztonság fontosságát, a
lehetséges kockázatokat, és a védelmi intézkedéseket.
 Az alvállalkozók bevonásával végzett tevékenységekre különös figyelmet fordítunk,
és a megbízott tevékenységét folyamatosan felügyelet alatt tartjuk.
Az információ biztonság irányítási rendszerünkkel magas megbízhatósági szint elérése mellett
üzleti terveinkkel összhangban lévő, folyamatos üzletmenetet biztosító megfelelő
rugalmasságú működést teszünk lehetővé.
Budapest, 2014. június 19.
___________________________
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MINŐSÉGPOLITIKA – QUALITY POLICY
1) A HUNGUARD Kft. vezetői és munkatársai egyaránt elkötelezettek a szakterületen
alkalmazható normatív dokumentumok alkotó alkalmazása mellett. A vizsgálati
tevékenység minőségének mércéjeként a megbízók, normatív dokumentumok valamint
jogszabályok által meghatározott követelményeket tekinti, arra törekszik, hogy magas
színvonalú szolgáltatást nyújtson, megnyerje ügyfelei és partnerei bizalmát, továbbá
elismertséget szerezzen az informatikai biztonság terén a hazai informatikai piacon.
2) A HUNGUARD Kft. munkatársai magas képzettséggel, tudományos fokozatokkal,
szakértői címekkel rendelkező, szakmájukban elismert munkatársak. A cég politikájának
alapeleme a folyamatos képzés. Cégünk vezetői aktív szerepet vállalnak a minőség, az
információbiztonsági irányítási rendszer, valamint az akkreditált laboratórium
tekintetében a jó szakmai gyakorlat, integrált rendszereink bevezetésében,
működtetésében, valamint az akkreditált vizsgálatok minőségének folyamatos javításában.
3) A HUNGUARD Kft. szem előtt tartja ügyfelei adatainak védelmét, mely érdekében
Információ biztonság politikai nyilatkozatot alkotott és Adat- és Iratkezelési Szabályzatot
működtet, az adatokat azok védelmi igényeinek, érzékenységi szintjének megfelelően
kezeli. Az adatok bizalmas kezelésének érdekében megfelelő infrastruktúrával, védelmi
eszközökkel rendelkezik.
4) A HUNGUARD Kft. a megbízói megelégedettségének hatékony kivívása, megőrzése,
tevékenysége hatásos fejlesztése valamint folyamatos magas szintjének biztosítása
céljából az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő, dokumentált
minőségirányítási rendszert, valamint MSZ ISO/IEC 27001 szabványnak megfelelő
informatikai biztonsági rendszert vezetett be, azt folyamatosan működteti, fejleszti.
5) A HUNGUARD Kft. a döntéshozatalba bevonja a munkatársakat, akik felelősségükkel
arányos hatáskörrel tevékenykednek valamennyi érdekelt fél elégedettségének elérésére.
6) A HUNGUARD Kft. az üzleti sikerek, a kitűzött minőségcélok elérésének alapjaként a
magas színvonalú, részrehajlás nélküli szakmai munkát és az elemzett tényeken alapuló
döntéshozatalt, valamint a korrekt partnerkapcsolatok fejlesztését tekinti.
7) A HUNGUARD Kft. tevékenységének célja, hogy minden érdekelt félben bizalmat
ébresszen azt illetően, hogy egy adott termék kielégíti az előírt követelményeket. A
tanúsítás értéke annak a bizonyosságnak és bizalomnak a mértéke, amelyet az előírt
követelmények teljesítésének egy harmadik fél általi pártatlan és kompetens módon
történő bizonyítása hoz létre.
8) A HUNGUARD KFT munkatársai a szervezet közvetlen üzleti céljain túlmenően
elkötelezettséget éreznek Magyarországon az informatikai biztonsági ismeretek,
tudatosság növelésére, ezen belül a biztonságos elektronikus aláírási rendszer alkalmazási
előnyeinek ismertetésére – konzultációkkal, oktatással, ismeretterjesztő dokumentumok
biztosításával.

Budapest, 2014. június 19.
___________________________
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