ISACA Magyarországi Egyesület
Etikai bizottság éves beszámoló 2016 évre
Az elmúlt évben bejelentés nem érkezett az Etikai Bizottsághoz.
Jelenleg egy elvi kérdésben kérték az EB előzetes állásfoglalását, konkrét bejelentés még nem
történt.
A 2016 év folyamán egy hírlevélben éreztük szükségesnek a tagtársainkhoz szólni. Az
ISACA honlapján megjelentetett anyagok jogszerű és etikus felhasználására hívtuk fel a
figyelmeteket.
A jelenleg folyamatban lévő eset kapcsán előzetesen arra hívnánk fel a tagtársaink figyelmét,
miszerint ugyan nincs szabályozva, ki hogyan fizeti a tagdíját, de nem tartjuk etikusnak a
munkaadóval munkahelyváltás előtt kifizettetni a következő évi tagdíjat úgy, hogy már
tervben van a váltás és az új cég vagy a munkavállaló ezt a költséget nem vállalja át.
Gács István, Egyed Péter és Megyesi Barnabás
2017. február 8.
Melléklet: az EB állásfoglalása a tagoknak

Etikai bizottság állásfoglalás (a körlevél részére)
Felhívjuk tagtársaink figyelmét arra, hogy az ISACA által a tagjai számára készített anyagok
felhasználásakor ügyeljenek a felhasználási feltételekre.
Az ISACA honlapról (isaca.org) a tagok számára rendelkezésre álló szakmai anyagok
megszemélyesítve kerülhetnek letöltésre, minden oldalon a tulajdonos nevével, azzal a
megkötéssel, hogy ez személyes példánya a letöltőnek. Az ISACA honlap felhasználási
feltételei között szerepel a felhasználás feltétele.

What are the basic rules for usage of ISACA’s Intellectual Property
ISACA’s intellectual property offerings have been created as educational and reference resources for boards of
directors, CIOs, senior management, IT management, information security professionals, as well as risk, control
and assurance professionals. These works are protected by copyright, regardless of their form.
ISACA’s copyrighted works may not be used, copied, reproduced, modified, displayed, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise)
without the prior written approval of ISACA. If approval is given to use the material in any format (electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise), full attribution must be given to ISACA. Such attribution shall
be provided as follows: Title of work, ® year of publication, ISACA. All rights reserved. Used with permission.
If ISACA content is used as part of a commercial product (e.g. a software tool, a commercial training program, a
publication based on the copyrighted material or a translation of the material), a license must be obtained from
ISACA.
Requests to reproduce and use ISACA copyrighted materials should be directed in writing to IPinfo@isaca.org.
Requests will be evaluated on a case-by-case basis.

Bővebben: http://www.isaca.org/About-ISACA/Licensing-and-Promotion/Pages/IP-Guidelines.aspx

