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“Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet.” (Hannibal – 2. pun háború Kr.e. 218-211)



Mi volt a kutatás célja, háttere?

• Szervezeti vagyon védelme: az információ (mint vagyonelem) védelme

• A védelem kulcseleme: az ember (és az ő tudatossága)

• Versenyképességi kérdés (hatásosság és hatékonyság)

• Megfelelőségi kritérium (SOX [2002], HIPAA [1996], GLBA [1999], FISMA [2002], 
PCI DSS [2016], ISO 27001 [2013, 2022], TISAX [2016],…stb.) 

• Komplex mérési probléma (skálaelméleti problémák, objektivitás, 
megismételhetőség, összemérhetőség)

• Több évtizedes auditori gyakorlat

• Cél: egy gyakorlatias modell iránymutatással (mely kontrollok hatnak az 
információbiztonsági tudatosságra), hogy a szervezetek tudják fejleszteni a 
szervezet tudatossági szintjét!



Az ember, mint a gyenge láncszem az 
információbiztonság területén

• https://blog.netwrix.com/2019/01/23/top-5-human-errors-that-
impact-data-security/ - Top 5 Human Errors that Impact Data 
Security (Az adatbiztonságra hatással bíró 5 legfontosabb emberi 
hiba – 2020.03.26)

• https://www.readitquik.com/news/security-2/human-behaviora-
major-threat-to-organizational-cybersecurity/ - Human Behavior – A 
Major Threat to Organizational Cyber-Security (Az emberi viselkedés 
– a szervezeti kiberbiztonságának fő fenyegetése – 2020.04.) 

• https://blog.eccouncil.org/the-role-of-human-error-in-
cybersecurity/- The Role of Human Error in Cybersecurity (Az 
emberi hiba szerepe a kiberbiztonságban – 2019.09.20) 

https://blog.netwrix.com/2019/01/23/top-5-human-errors-that-impact-data-security/
https://www.readitquik.com/news/security-2/human-behaviora-major-threat-to-organizational-cybersecurity/
https://blog.eccouncil.org/the-role-of-human-error-in-cybersecurity/-


Kiinduló kutatási kérdések, hipotézisek – és a kutatás módszertani 
alapja

• RQ1: Hogyan írható le, hogyan értékelhető a szervezetekben az 
információbiztonsági tudatosság szintje, minősége a szervezet 
szintjén? 
• H1: Alkotható modell a szervezeti információbiztonsági tudatosság érettségének 

értékelésére.

• RQ2: Mérhető-e a változás (javulás, romlás) egy szervezet 
életében a tudatosság érettségi szintje vonatkozásában? 
• H2: A megalkotott modell alkalmas a változások (javulás, romlás) mérésére.

• RQ3: Összehasonlíthatók-e a szervezetek az információbiztonsági 
tudatosság érettsége szempontjából szervezeti szinten? 
• H3: A szervezetek érettségi szintje összehasonlítható a megalkotott modellben. 

• RQ4: Támogatható-e a tudatosság értékelés és fejlesztés 
hagyományos audit eszközökkel (pl. ellenőrző listák)?
• H4: Összeállítható egy olyan ellenőrző lista, mely alkalmas a szervezeti szintű tudatosság 

érettségi szintjének értékelésére és erre alapozva fejlesztési programok megalkotására. 



Voltak előzetesen (is) vállalt kutatási korlátok…

• A szakterület önmagában annyira rétegzett (lásd pl. alapfogalmak szintjén az
informatikai biztonság, információbiztonság, adatbiztonság, adatvédelem,
kiberbiztonság, kibervédelem fogalmi keveredését!), hogy a teljeskörűségnek
még csak a kisélete sem merülhet fel.

• Az alkalmazhatónak vélt érettségi modellek méréselméleti (skálaelméleti)
korlátokat hordoznak: Jellemzően egy sorrendi skálán kell olyan műveleteket
végzeni (pl. átlagszámítás), melyek az adott skálához nem, vagy csak erős
korlátozó feltételekkel illeszkednek.

• A kidolgozott modell validálására első lépésben csak magyar vagy
Magyarországon működő gazdálkodó szervezetek körében került sor. Ha a
modell beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor sor kerülhet nemzetközi
kipróbálására is.

• A kutatás során nem végeztünk ún. „action research” jellegű tevékenységet,
azaz nem állapítjuk meg egy vagy több konkrét szervezet induló érettségi
szintjét és pl. tanácsadási projekten keresztül nem javítjuk információbiztonsági
tudatossági teljesítményét, és aztán értelemszerűen nem végzünk
visszamérést egy hosszabb időtávon.





Kutatási eredmények (egy része) – egy (saját) definíció

Az információbiztonsági tudatosság a szervezet érdekelt feleinek 
tudása és attitűdje a szervezet tulajdonában vagy kezelésében lévő 
információs javak védelmével kapcsolatban.

Information Security Awareness (ISA) is a knowledge and attitude of 
interested parties of an organization on the protection of information 
assets owned or managed by the organization. 

• Érdekelt felek

• Tudás és attitűd

• Saját vagy kezelt információk védelme



A SANS Institute 5 fokozatú modellje 2012-22
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A „saját” 
modell
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