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FORTIX  
Consulting Kft. 

 

Amennyiben többet kíván megtudni cégünkről,  szolgáltatásainkról, illetve képzéseinkről,  
keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén. 

A projektek kivitelezésében résztvevő munkatársaink 
mindegyike több éves tapasztalattal rendelkezik 
információbiztonsági és üzletmenet-folytonossági 
irányítási rendszerfejlesztő programok kialakításában, 
vezetési tanácsadásban, audit, működés- és 
szervezetfejlesztésben, projektmenedzsmentben, illetve 
személyes fejlesztő munkák megvalósításában.  

 

FORTIX Consulting Kft. 
1085 Budapest,  
Salétrom utca 4. 

 info@fortix.hu  www.fortix.hu 

 
 

 

 
 

  RÓLUNK 
 

A FORTIX Consulting Kft. jogelődje, a Secure-IT Hungary Kft. 
2011-ben alakult, 100%-os magyar tulajdonosi háttérrel. 
Elsődleges célunk az volt, hogy az információbiztonság és 
üzletmenet-folytonosság területén szerzett megrendelői 
és szolgáltatói tapasztalatokra támaszkodva minőségi 
tanácsadást nyújtsunk ügyfeleink számára. 
2014-ben az addigi sikeres feladatok eredményeképpen 
ugrásszerű fejlődésnek indultunk, új irodába költöztünk, és 
kibővült szakértői csapattal támogattuk a folyamatosan 
növekvő ügyfélkörünket. 

2015 tavaszán döntöttünk a FORTIX Consulting név 
használata mellett, hogy egységes és önálló arculattal 
tudjunk megfelelni az előttünk álló kihívásoknak. 
Munkánk során az ügyfelek komplex biztonságát 
helyezzük előtérbe, mivel hisszük, hogy a vállalatok 
sikerének egyik kulcseleme az információbiztonság és 
üzletmenet-folytonosság megfelelő stratégiai szintű 
kezelése. Célunk, hogy ügyfeleink rövid- és hosszútávon is 
a lehető legmagasabb szintű szakmai támogatást kapják 
tőlünk, ehhez legnagyobb értékünk kollégáink sokéves 
szakmai tapasztalata és magas szakmai felkészültsége. 

 
 

Információbiztonság 
ISO27001 információbiztonsági  
irányítási rendszer (ISMS, IBIR) 
 

SZOLGÁLTATÁSAINK 

Üzletmenet-folytonosság 
ISO22301 üzletmenet-folytonossági  
irányítási rendszer (BCMS, ÜFIR) 

Oktatási programok 
ISMS, BCMS, biztonságtudatosság, ITIL, 
válságkommunikáció és krízismenedzsment 

Audit, tanácsadás 
Szabványoknak, belső és külső 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzése 

IBF és CISO 
Információbiztonsági felelős és CISO 
szerepkörök ellátása szerződés alapján 

MNB megfelelés 
Törvényi megfelelés pénzügyi  
szervezetek számára (Hpt., Bit.), 
kockázatelemzés és kockázatmenedzsment 

2013. évi L. tv. 
2013. évi L. törvény szerinti megfelelés 
az érintett szervezetek számára 
 

41/2015 BM; 42/2015 Korm. rendelet 
A fenti rendeletek szerinti  
felkészülés a számlázó, illetve IT 
rendszerek  zártságának tanúsítására 
 

GDPR és DPO 
GDPR felkészítés a szervezetek számára, 
adatvédelmi tisztviselő szerepkör ellátása 

Munkatársaink tagjai az alábbi szervezetek 
valamelyikének: Magyar Bankszövetség – IT biztonsági 
munkacsoport, ISACA Magyarországi Egyesület, Women in 
IT Security (WITSEC), Hírközlési és Informatikai 
Tudományos Egyesület, Neumann János Számítógép- 
tudományi Társaság, Európai Minőségügyi Szervezet – 
Magyar Nemzeti Bizottság, Önkéntes Kibervédelmi 
Összefogás (KIBEV).  

 


