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A NÚSZ Zrt. adat-, információ-, elektronikai- és informatikai eszköz vagyonának
védelme és a vonatkozó információbiztonsági jogszabályok megfelelő alkalmazása az
egész Társaság közös érdeke. Ezért a NÚSZ Zrt. vezetése kiemelt figyelemmel kezeli,
és mindenkor biztosítja az információbiztonság elvárt szintjét és az ennek eléréséhez
szükséges erőforrásokat, feltételeket.
A NÚSZ Zrt. vezetése az információbiztonság elvárt szintjét olyan állapotként
határozza meg, amikor az informatikai, elektronikai és infokommunikációs rendszerek
védelme – a kezelt adatok bizalmassága, hitelessége, sértetlensége és rendelkezésre
állása, valamint a rendszerelemek rendelkezésre állása és funkcionalitása
szempontjából – a rendszerek teljes életciklusában zárt1, teljes körű2, folytonos3 és a
kockázatokkal arányos4.
A védelmi rendszer legfontosabb tényezője az ember. A felelősségek meghatározása
és betartatása mellett kiemelt hangsúlyt kap a védelmi tudatosság szintjének
folyamatos fejlesztése és az – úgy a Társaságon belüli, mint kívüli – érintettek
elkötelezettségének megteremtése.
A NÚSZ Zrt. ennek érdekében a Társaság más irányítási rendszereivel együttműködő
információbiztonsági irányítási rendszert (a továbbiakban: ISMS) alakít ki és működtet,
amelyet a vonatkozó jogszabályokra, nemzetközi és hazai szabványokra, valamint e
jogszabályokkal és szabványokkal harmonizáló gyakorlatot tükröző ajánlásokra
alapoz. Az ISMS megfelelő működését külső szakértő segítségével ellenőrzi. Az ISMS
működésének kiemelt elemeit képezik a hibákból való tanulás és a folyamatos
önfejlesztés.
Az információbiztonság szervezeti és eszközrendszere oly módon éri el céljait, hogy
működésével a Társaság üzleti érdekei mellett egyaránt szolgálja annak alapértékeit,
társadalmi felelősségvállalását, ügyfeleinek és dolgozóinak elégedettségét és
biztonságát.
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Zárt védelem: az összes számításba vehető fenyegetést figyelembe vevő védelem.

Teljes körű védelem: az elektronikus információs rendszer valamennyi elemére
kiterjedő védelem.
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Folytonos védelem: az időben változó körülmények és viszonyok között is
megszakítás nélkül megvalósuló védelem.
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Kockázatokkal arányos védelem: az elektronikus információs rendszer olyan
védelme, amelynek során a védelem költségei arányosak a fenyegetések által
okozható károk értékével. A védelemre szánt erőforrásokat a Társaság vezetése
határozza meg, ezzel lényegében a védelem erősségét szabályozva.
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