Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala
A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKÁJA
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tevékenységének jellegéből fakadóan kiemelt követelménynek tekinti
a rábízott információk biztonságos kezelését, az információk és a kezelésükhöz szükséges eszközök
bizalmasságának, sértetlenségének, rendelkezésre állásának folyamatos fenntartását, megóvását, biztonságos
informatikai rendszerekkel való támogatását.
—

—

A kitűzött céljai eléréséhez a Hivatal vezetősége a 2013. évi L. törvénnyel és a vonatkozó rendeletekkel
összhangban, valamint az ISO 27001 információbiztonsági irányítási rendszer előírásainak megfelelően a
következő irányelveket érvényesíti az elektronikus információs rendszereinek használata, fejlesztése,
üzemeltetése során:
1.

Az információbiztonsági intézkedések középpontjában a megelőzés áll. Az információbiztonsági
feladatok döntő többsége munkafolyamatok részeként valósul meg, így ellátása minden alkalmazott
feladata, felelőssége.

2.

A szükséges képzettséggel és ismeretekkel rendelkező, a kritikus rendszeresemények,
információbiztonsági incidensek kezelésére is felkészült, megbízható személyeket alkalmaz az
üzemeltetési, fejlesztési és biztonsági feladatok ellátása során.

3.

Különös figyelmet fordít a rendszert használó alkalmazottak felkészítésére, biztonságtudatosságuk
erősítésére. Kidolgozza az információbiztonsággal kapcsolatos szabályzatait, biztosítja ezek
bevezetését, felülvizsgálatát, karbantartását és ellenőrizhetőségét.

4.

Az elektronikus információs rendszer azon kritikus rendszerelemeit, melyek a működése szempontjából
létfontosságúak, fizikailag is kiemelten védi az illetéktelen hozzáféréstől és más fizikai zavaroktól.

5.

Az elektronikus információs rendszereiben a legkisebb jogosultság elvét alkalmazza, azaz a
felhasználók
vagy a felhasználók tevékenysége
számára csak a számukra kijelölt feladatok
végrehajtásához szükséges hozzáféréseket engedélyezi.
-

6.

A tevékenységét érintő valamennyi informatikai rendszerelem hozzáférésére és kezelésére vonatkozóan,
az esetleg nem szabályozott eseteket és körülményeket illetően kifejezetten korlátozó alapállású, tehát a
„minden tilos, ami nem kifejezetten megengedett” alapelvet érvényesíti.

7.

Az elektronikus információs rendszerein keresztül lebonyolított minden kommunikációt hivatalosnak
tekint, így azok nem tartoznak a magánjellegű kommunikáció tárgykörébe. Alapvetően tiltja az
elektronikus információs rendszerei magánjellegű használatát.

8.

Betartja a személyes, különleges, közérdekű és közérdekből nyilvános, valamint az egyéb adatok
kezelésére és az információbiztonságra vonatkozó törvényi előírásokat, követi a változásokat, a
szükséges intézkedéseket beépíti gyakorlatába, dokumentációs rendszerébe.

9.

Rendszeresen azonosítja, értékeli és elemzi az információbiztonság kockázatokat, és ezen elemzéseket
alapul véve, a kockázatokkal arányos módon határozza meg a kockázatkezeléséhez szükséges
intézkedéseket.
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