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A vitaindító előadás vázlata

– Rövid személyes bemutatkozás

– A vállalati környezet

– Tanúsított rendszerünk

– Vonatkozik-e ránk a GDPR?

– GDPR és cégstratégia

– GDPR megfelelőségi programunk néhány eleme

– Kérdések és válaszok



Tarján Gábor

• Szervező-vegyészmérnök - MSc (VE 1986)
• Mérnök-közgazdász (BKE 1992)
• MBA (BME 2000)
• korábban nemzetközi bejegyzésű vezető felülvizsgáló (Lead Assessor/Auditor - IQA 

IRCA)
• CMC – „hites vezetési tanácsadó” (VTMSZ - ICMCI)
• CISA – bejegyzett információrendszer felülvizsgáló (ISACA)
• CISM - bejegyzett információbiztonsági menedzser (ISACA) 
• CGEIT – bejegyzett  vállalati informatikai menedzser (ISACA) 
• 27 év vezetési tanácsadás
• 22 év tréneri, oktatói tapasztalat
• 5 év cégvezetés
• 17 év információbiztonság ( www.hetpecset.hu )
• Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület alelnöke
• Kompetenciák:

– Minőségügyi és információbiztonsági felülvizsgálatok és auditok 
– Módszerek és technikák alkalmazása, projektmenedzsment
– Irányítási rendszerek bevezetése
– Tréningek és műhelyszemináriumok vezetése, lebonyolítása
– Egyetemi és főiskolai oktatás (METU, PE, NKE, Corvinus…)
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A cégben betöltött szerepeim

• Ügyvezető partner (az ügyvezető igazgató belső 
tanácsadója)

• Szolgáltatás menedzser (néhány futó outsourcing
szerződés teljesítésének menedzselése multinacionális 
környezetben – indiai és amerikai ügyfél céggel)  

• Információbiztonsági tanácsadó és tanácsadási 
projektek témavezetője (információbiztonsági 
oktatások, auditok és rendszerépítési tanácsadási 
projektek vezetője és közreműködő tanácsadója)

• Információbiztonsági vezető (az ISO 27001 alapú 
irányítási alrendszer gazdája és felelőse vagyok)

• DPO (Data Protection Officer – Adatvédelmi tisztviselő)



A vállalati környezet
• www.magicom.hu

• 2 magánszemély tulajdonában

• HQ: Kőbánya (20 fő), a dolgozók 75 %-a (60 fő) az ügyfelek 
telephelyein teljesítenek szolgálatot (jellemzően multinacionális 
nagyvállalatok…)

• KKV, 1 Mrd Ft éves forgalom, kb. 80 (20+60) fő

• Informatikai outsourcing (90 %)

• Szoftverfejlesztés, karbantartás, támogatás (7 %)

• Információbiztonsági tanácsadás (3 %)

• ISO 9001 / 27001 tanúsított rendszer, definiált és leírt folyamatok 
(2005 óta! – 2017. szeptemberében volt a 4. megújító auditunk)

• Investor in People (IIP) Gold minősítés
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Tanúsított rendszerünk

• 2005 (!) óta van tanúsított integrált irányítási rendszerünk az éppen 
aktuális ISO 9001 (minőségmenedzsment), ISO 14001 (környezeti 
menedzsment) és ISO 27001 (információbiztonság) ISO szabványok 
alapján.

• Jelenlegi tanúsítási terjedelmünk (scope): Információ-kommunikációs 
technológiai területeken nyújtott outsourcing szolgáltatás; oktatás; 
hardver, szoftver és használt gép értékesítés; web-üzemeltetés és 
karbantartás, informatikai vezetési tanácsadás

• 2017. október 30-31.-én zajlott a megújító auditunk, melyet az SGS végzett 
el, és újabb három évre tanúsította a cégcsoport megfelelőségét.

• Változások a terjedelemben a 2017. évi audit során:
– Átálltunk az IOS 9001:2008-ról az ISO 9001:2015-ös szabványverzióra (mely 

kockázat alapú megközelítést vár el!)
– Egy GDPR megfelelőségi programot indítottunk, melyet a tanúsító is értékelt
– A szoftverfejlesztési tevékenységet (folyamatot) is bevittük az ISO 27001-es 

információbiztonsági alrendszer ernyője alá (eddig csak az ISO 9001 alatt 
futott) 



Vonatkozik-e ránk a GDPR?

• Naná

• Kb. 80 munkavállaló és alvállalkozó személyes 
adatait kezeljük

• Kb. 2000 CV van a jelölti adatbázisunkban

• Kb. 200 üzleti partnernek szervezünk 
rendszeresen ügyféltalálkozókat

• … és ügyfeleink olyan IT infrastruktúráját 
menedzseljük, mely tele van érzékeny 
adatokkal (pl. NHS adatbázis)



Információbiztonsági stratégiánkat 
befolyásoló hatások

• Az állam az EU új adatvédelmi rendelete révén (GDPR –
General Data Protection Regulation) nagyon kemény 
megfelelőségi kockázatot hozott be a szabályozásba, 
hiszen az adatvédelmi bírságok az árbevétel 2-4 %-át 
vagy 10-20 millió eurós nagyságrendet érhetnek el.

• Ügyfeleink közül többen (elsősorban a multinacionális 
körből származók) érdeklődnek GDPR megfelelőségünk 
iránt. Ennek jegyében megkezdődött az adatvédelmi 
auditok egy új hulláma, mely már minket is elért: Nagy 
vevőink helyszíni auditokon keresik a GDPR programot 
és a technikai fejlesztéseket. 



GDPR megfelelőségi programunk 
néhány eleme (1.)

• Legutóbb 2017.12.20.-án tekintettük át a programot, ebből néhány 
szemelvény:

• Érintett vezetők tájékoztatása a követelményekről: Az IT 
megbeszélések tárgya volt az elmúlt hónapokban (lásd IT 
megbeszélések jegyzőkönyvei) 
– Státusz: Megtörtént (lásd IT megbeszélések jegyzőkönyvei!)

• Adatvédelmi tisztviselő/felelős (DPO) kijelölése: A MagiCom
esetében kézenfekvőnek tűnik, hogy az információvédelmi 
vezetőnek legyen ez a feladata. Bonyolultabb jogi esetekben 
szükség lehet jogi háttértámogatásra, szakértő bevonására. 
Munkaköri leírásban is célszerű lenne ezt átvezetni.
– Státusz: Megtörtént (2018.01.01.-vel módosul(t) TG munkaköri 

leírása!)



GDPR megfelelőségi programunk 
néhány eleme (2.)

• GDPR által érintett adatok felmérése az információs 
vagyonleltárban: A GDPR erősen személyes adat 
fókuszú, tehát azt kell megnézni, hogy hol tárolunk, 
kezelünk és milyen formában (elektronikus, papír, 
fotó!) személyes adatokat (pl. MagicFlow, marketing 
adatbázisok, egyéb HR adatbázis, munkaszerződések 
elektronikus és papír alapon, bérszámfejtés) különös 
tekintettel a gyermekekkel kapcsolatban tárolt 
adatokra (pl. marketing adatbázis gyerekekre 
vonatkozó része!). Praktikus ezt a feladatot elvégezni a 
belső auditok részeként.
– Státusz: Megtörtént (lásd belső auditok jegyzőkönyvei!)



GDPR megfelelőségi programunk 
néhány eleme (3.)

• Adatvédelmi nyilatkozatok, adatkezelési jogalap 
és hozzájárulások felfrissítése: át kell nézni, hogy 
egyrészt alvállalkozóink milyen feladatok 
részeként milyen személyes adatokat kezelnek (pl. 
bérszámfejtés) és mit írunk az adatkezelési 
felelősségeikről, másrészt mi hogyan kezelünk és 
nyilatkozunk átvett személyes adatokról (pl. 
erkölcsi bizonyítványok és azok tárolása, gyerekek 
adatai). Célszerű ezt a feladatot is a belső auditok 
részeként elvégezni.
– Státusz: Folyamatban



GDPR megfelelőségi programunk 
néhány eleme (4.)

• Személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők 
jogosultságainak felülvizsgálata: A szabvány is előír egy 
legalább éves és generál jogosultság felülvizsgálatot, tehát 
nem jelent eredendően új követelményt viszont az 
üzemeltetéssel karöltve végrehajtandó a feladat amikor 
már az adatvagyon GDPR alapú felmérése megtörtént.
– Státusz: Megtörtént (lásd IT megbeszélések jegyzőkönyvei!)

• Adatvédelmi tudatosság erősítése: Az e-Scola belső e-
learning kurzusokba egy GDPR modul beillesztése és az 
évenkénti vizsgával igazolt elvégeztetése az érintett 
munkatársakkal
– Státusz: A modul elkészült (lásd e-Scola 2018-as kurzusok!)



GDPR megfelelőségi programunk 
néhány eleme (5.)

• Adatvédelmi incidensek bejelentéséhez kötődő 
kötelezettségek megvalósításának szabályozása: Kisebb 
mértékű módosítást igényel a saját infrastruktúra 
üzemeltetési eljárásunk annak érdekében, hogy a 
GDPR-hoz köthető incidensbejelentési kötelezettségre 
adott válaszunk (72 óra!) egyértelműen értékelhető 
legyen egy külső fél által végrehajtott auditon is.
– Státusz: Folyamatban

• Stb.

• Stb.

• Stb.



Köszönöm a figyelmet!

Tarján Gábor
(06-20-502-7775)

gabor.tarjan@magicom.com

14

mailto:gabor.Tarjan@magicom.com

