IT Biztonságtechnikai képzéseink
Napjainkban az információ biztonsága, a szervezetek és magánszemélyek adatainak védelme
egyre inkább központi kérdéssé válik. A Nádor Rendszerház közel 10 év alatt számos tantermi és
e-learning képzést tartott különböző államigazgatási szervezetek, hivatalok és a versenyszféra
számára, a cél pedig minden esetben ugyanaz volt: egy jobb és biztonságosabb kibervilág
megteremtése a felhasználói tudatosság erősítése által.
Válasszon Ön is oktatási moduljaink közül, tegye meg a legfontosabb lépést informatikai
rendszere biztonságáért!

Témakörök
 IT Biztonságtudatosság
 Távmunka IT biztonsági vonatkozásai
 GDPR alapozó, felhasználók számára

 GDPR adatvédelmi felelősök számára
 Vezetői IT Biztonságtudatossági képzés
 IT Üzemeltetői képzés biztonsági
szemszögből

I. Felhasználó IT biztonságtudatossági képzés
A modult a felhasználói biztonságtudatosság növelése érdekében alakítottuk ki, célja, hogy a
dolgozók átfogó ismeretet szerezzenek az általános IT biztonsági elvárásokról, megismerjék és
felismerjék az aktuális adatbiztonsági fenyegetéseket, továbbá elsajátítsák az észlelés esetén
elvárható teendőket.

A képzésről
 Képzést javasoljuk: irodai munkát végző
felhasználóknak, vezetőknek
 Képzés formája: e-learning
 Képzés nyelve: magyar
 Képzés hossza: 8 fejezet, 8*20 perc
 Tananyag elsajátításának ellenőrzése:
fejezetek végén tesztelés

Tananyag
 Az IT Biztonságról általánosan
 Az emberi tényező – social engineering és
phising
 Jelszókezelés és a környezet
 Vírusok és egyéb kártevők, email-en érkező
veszélyek
 Az internet veszélyei
 IT Biztonságtudatos mobil eszköz használat
 IT Biztonsági incidensek
 Biztonságos távmunka

II. Vezetői IT Biztonságtudatossági képzés
A modul a felhasználói biztonságtudatossági képzést egészíti ki vezetők számára. Célja, hogy a
vezetők megismerjék a szervezetre vonatkozó törvényi és szabványi vonatkozásokat,
adatvédelmi felelősségüket valamint a szervezet vezetője által hatályba helyezett IT Biztonsági
szabályzatok rendelkezéseit.

A képzésről

Tananyag

 Képzést javasoljuk: vezetők, adatgazdák
számára
 Képzés időtartama: 2-3 óra (2*1,5 óra)
 Képzés nyelve: magyar

 Vonatkozó törvényi előírások
 IT Biztonsági szabványok rövid összefoglalása
(ISO 27001, Cobit, ITIL)
 További vonatkozó törvények áttekintése (Info
tv.)
 CIA „rövidítése”
 Az IT Biztonsági szabályzati rendszer
felépítésének általános ismertetése, a hármas
tagoltság
 A szervezet IT Biztonsági szabályzatainak
áttekintése

III. Hivatalok számára a 2013. évi L. törvényhez kapcsolódó felhasználói IT
biztonságtudatossági képzés
A Hivatalok, államigazgatási szervezetek számára készített felhasználói biztonságtudatossági
képzésen alapuló kurzusunkon a munkavállalók az általános adatbiztonsági szabályok mellett
információt kapnak a törvényi háttérről is.

A képzésről
 Képzést javasoljuk:
- Hivatalok és államigazgatási szervezetek
számára
- Kiemelt létfontosságú intézmények,
szervezetek, cégek számára
 Képzés formája: e-learning
 Képzés nyelve: magyar
 Képzés hossza: 2 kurzus, 5 + 6 fejezet,
fejezetenként 20 perc
 Tananyag elsajátításának ellenőrzése:
fejezetek végén tesztelés

Tananyag






Jogszabályi háttér
Az IT Biztonságról általánosan
Az emberi tényező – social engineering és phising
Jelszókezelés és a környezet
Vírusok és egyéb kártevők (email-en érkező
veszélyek)
 Az internet veszélyei
 Biztonságtudatos mobil eszköz használat
 IT Biztonsági incidensek

IV. Távmunka IT biztonságtechnikai vonatkozásai
A modul a távmunka során betartandó IT biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. Ismerteti
az eszközök elvárt védelmét, azok biztonságos használatát.

A képzésről
 Képzést javasoljuk: home office-ban
dolgozó felhasználóknak, vezetőknek,
rendszergazdáknak
 Képzés formája: e-learning
 Képzés nyelve: magyar
 Képzés hossza: 30-45 perc
 Tananyag elsajátításának ellenőrzése:
képzést záró teszttel

Tananyag
 A távoli munkavégzés alapvető eszközei
 Biztonságos kapcsolat kialakítása (VPN)
 Hordozható eszközök biztonsága:
- mobil telefon, notebook
- jogosultság, titkosítás, vírusvédelem
 Levelező rendszer
 Home office alatt keletkezett fájlok, adatok –
az érték!
 Papírok kezelése otthoni környezetben
 Dolgozók által betartandó szabályok otthon

V. IT Üzemeltetői képzés biztonsági szemszögből - rendszergazdáknak
Az IT Üzemeltetői 2 napos, intenzív oktatás keretében az IT területen dolgozó rendszergazdák
és rendszerüzemeltetők bemutatókkal színesített képzés során ismerkedhetnek meg a
szervezet rendszereit érintő- és a gyakoribb támadási formákkal.

A képzésről

Tananyag

 Képzés időtartama: 2 nap
 Képzést ethical hackingben és oktatásban
jártas szakértő bevonásával

 A szervezet rendszereit érintő veszélyforrások
áttekintése
 További veszélyforrások áttekintése
 Bemutatók
 Jogosultságok kiosztása
 Mentések és azok tárolása
 Visszaállítási tesztek
 Adathordozók kezelése (saját, eltávolítható, idegen)
 Beszállítók kontrolja
 Eszközök fizikai biztonsága
 Rendszerfrissítések és vírusvédelem

VI. GDPR képzés adatvédelmi felelős és tisztviselők számára
A képzésen más piaci képzésektől eltérően nem csak a GDPR pontjainak ismertetése történik,
hanem a tapasztalatok, és a pozíció betöltéséhez szükséges gyakorlati tudnivalók is
ismertetésre kerülnek.

Tananyag

A képzésről
 Az oktatás nyelve: magyar
 Az oktatás időtartama: 2 nap, napi 6 óra







GDPR rendelet és Infotv. áttekintése
A DPO feladatainak ismertetése
Kötelezően előírt nyilvántartások
Incidenskezelés folyamatok kialakítása
Adatigénylési folyamat kialakítása

VII. GDPR alapozó képzés
A képzésen a munkavállalók egy általános ismeretet szerezhetnek az Európai Unió
Adatvédelmi Rendeletéről, a GDPR-ról. Kitérünk alapfogalmakra, a munkavállalói adatok
kezelésére, az adatvédelmi incidensekre, a szervezet által megalkotott fontosabb szabályokra.

A képzésről
 Képzést javasoljuk: a személyes adatokat
kezelő részlegek vezetőinek
Pl. HR, Bérszámfejtés, Logisztika,
Marketing, Informatika, Értékesítés
területeinek képviselői
 Képzés nyelve: magyar
 Képzés időtartama: 1,5 óra

Tananyag
 GDPR alapfogalmai
 A megfelelőséghez szükséges dokumentumok
ismertetése
 A Rendelet elvárásainak való megfelelés
lépései, feladatai
 Adatvédelmi felelősök feladatai, kötelezettségei

VIII.Kaspersky e-learning képzési csomag felhasználóknak, rendszergazdáknak
A megújult, szimulációs elveken alapuló Kaspersky e-learning platform 3 különböző szinten, 6 féle
tematikát tartalmazó oktatást kínál, a kiberbiztonság témakörben.

A képzésről

Tananyag

 Képzést javasoljuk: felhasználóknak,
 A képzésről bővebben (angol nyelvű):
rendszergazdáknak.
https://asap.kaspersky.com/en/
A résztvevőket a képzést koordináló (IT
Biztonsági vezető) sorolja szintbe, akik a
szintjüknek megfelelő oktatási tematikán
haladnak végig.
 Képzés formája: webes (e-learning)
 Képzés hossza: tudásszintenként és
pozíciónként eltérő
 Képzés nyelve: jelenleg angol, magyar
változat hamarosan elérhető
 Tananyag elsajátításának ellenőrzése:
emlékeztető email, tesztek, phising támadás

