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I. A dokumentum célja 

A fővárosi és a megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatalok) által működtetett 

Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (a továbbiakban: IBIR) vonatkozásában meghatározza 

annak kereteit, szabályzó elemeit, egyéb területekhez való kapcsolódásának módját, működtetéséhez 

szükséges alapelveket, úgy, hogy a Kormányhivatalok informatikai biztonságának folyamatos 

működtetése és fejlesztése, egységes keretek és célok mentén valósuljon meg. 

Az IBIR célja, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 5. § és 6. § pontjában megfogalmazott elektronikus 

információbiztonság tárgyában előírt követelményeket a Kormányhivatalok egységes keretben 

teljesítsék. 

 

II. Az IBIR hatálya 

II.1 Személyi hatály 

Az IBIR személyi hatálya kiterjed a Kormányhivataloknál bármely munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló természetes személyre, azzal a megjegyzéssel, hogy a Kormányhivatalok által 

használt elektronikus információs rendszerek külső üzemeltetőire, fejlesztőire, szerződéses úton 

történő egyéb alkalmazóFira e szabályzat rendelkezéseinek megtartását belső szabályozó 

dokumentumokban, szerződésben, vagy egyéb megállapodásban rögzíteni kell. 

II.2 Tárgyi hatály 

Az IBIR tárgyi hatálya kiterjed a Kormányhivatalok tulajdonában, kezelésében, használatában lévő 

valamennyi informatikai rendszerre és azok elemeire, az ott használt alkalmazásokra és adatbázisokra, 

valamint az azok működésével összefüggésben felmerülő valamennyi adatra, dokumentációra  

függetlenül megjelenési formájuktól, ha azok az informatikai rendszerben keletkeznek, kerülnek 

feldolgozásra, tárolásra vagy az informatikai rendszerek által kerülnek továbbításra. 

Az IBIR alkalmazása kiterjed az elektronikus információs és kommunikációs rendszerek teljes 

életciklusára (tervezés, fejlesztés/beszerzés, működtetés, archiválás, selejtezés). 

II.3 Területi hatály 

Az IBIR területi hatálya kiterjed a Kormányhivatalok székhelyeire, telephelyeire, valamint a 

Kormányhivatalok által használt mobil állomásokra, egyéb objektumokra, helyiségekre.  
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III. Az IBIR kiadása, módosítása és aktualizálása 

III.1 Az IBIR kiadása 

A Kormányhivatalok szabályozását egységesen meghatározó, IBIR dokumentumot az Államtitkár adja 

ki. 

A szabályzók központi kezelésben lévő dokumentumok, melyek iránymutatásaitól eltérni, illetve helyi 

szabályozásokkal kiegészíteni csak indokolt esetben, a „III. 2. Az IBIR módosítása” fejezetben 

meghatározottak szerint lehet. 

 

III.1.1 Kizárások és eltérések kezelése 

Az egységes IBIR szabályzó környezetnek nem célja az alábbi területek szabályozása, ezért ezen 

területeken eltérni, illetve ezekre vonatkozó részlet szabályokat alkotni a kormányhivatalok joga és 

felelőssége: 

• ügyrend alapján szükséges helyi eltérések szabályozása; 

• integrált, MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerinti megfelelés szabályozása egyes szakterületek 

esetében; 

• az elektronikus információs rendszerek Ibtv. szerinti osztályba sorolási tevékenységeken kívül 

eső kockázatkezelési eljárások szabályozása, úgymint: 

o Titkos Ügyirat Kezeléssel kapcsolatos tevékenységek 

o Személyes adatok védelmére vonatkozó nem IT biztonsági kontrollok, tevékenységek 

• valamennyi, e dokumentumban meghatározott szabályozatok függelékei és mellékletei 

Kormányhivatal specifikus adatokkal történő feltöltése.  

 

III.1.2  Kapcsolódó területek szabályozásai 

Az IBIR-nek nem célja felülbírálni a Kormányhivatalok által alábbi területeken megalkotott szabályzókat, 

azokkal együttműködésben alkot szerves egészet: 

• Fizikai védelem, amely az elektronikus információk védelme érdekében hozott fizikai 

kontrollokat határozza meg. 

• Személyi biztonság, amely a személyi biztonság elektronikus információkhoz való 

hozzáférését szabályozó kontrolljait határozza meg. 

• Beszerzés, amely az informatikai beszerzések tárgyában hozott kontrollokat határozza meg. 

• Adatvédelem (GDPR), amely az elektronikus információk védelme érdekében hozott 

kontrollokat rögzíti, melynek részhalmazát képezik a személyes adatok, azonban teljes 

jogszabályi megfelelőséget biztosító szabályozás és eljárások kialakítása nem tartozik 

hatókörébe. 

• Kockázatkezelés, amelynek hatókörébe nem az informatikai kockázatok elemzése és 

kezelése tartozik. 



5 / 25 oldal 

III.1.3 Az IBIR kapcsolata a Kormányhivatalok egyéb szabályozóival 

Az IBIR-ben rögzített szabályzó környezet együttműködik az informatikai biztonsággal kapcsolatos 

egyéb szabályozó dokumentumokkal az alábbiak szerint: 

• A szervezeti egységek feladataihoz kapcsolódó egyéb eljárásrendekbe illeszteni és 

rendszeresen felülvizsgálni az informatikai biztonsággal kapcsolatos teendőket. 

• Gondoskodni kell a Kormányhivatalok szakmai területein felmerülő, az informatikai biztonságot 

érintő, változások tájékoztatásáról, az informatikai biztonsági és egyéb eljárások 

összhangjának biztosításáról. 

 

III.2 Az IBIR módosítása 

Az IBIR szabályozási elemei szerves egységet képeznek, bármelyik dokumentum módosítását a többi 

elemre figyelemmel kell elvégezni. 

Az IBIR módosítását a kormányhivatalok informatikai biztonsági felelősei kezdeményezése alapján, 

a Kormányhivatalok Informatikai Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: IBT) véleményezése 

alapján a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárság jóváhagyásával lehet 

végrehajtani. 

 

III.3 Az IBIR ellenőrzése és fejlesztése 

Bevezetést követően gondoskodni kell az IBIR szabályzók rendszeres felülvizsgálatáról, hogy a 

stratégiai célkitűzések folyamatosan fenntarthatóak legyenek. A tapasztalatok rendszeres feldolgozása 

és az IBIR szabályzók felülvizsgálata az IBT feladata, és a Miniszterelnökség Közszolgálatért 

Felelős Államtitkárság felelőssége. 

 

IV. Informatikai biztonság szervezete 

IV.1 Irányítási struktúra 

A Kormányhivatalok informatikai biztonságának egységes irányítási rendszerét az Informatikai 

Biztonsági Tanács biztosítja. 

Az IBT a Kormányhivatalok összességét érintő informatikai biztonsági kérdésekben javaslatokat 

fogalmaz meg, központi koordinációs tevékenységet lát el, a Kormányhivatalok informatikai biztonsági 

költségvetésére vonatkozó irányelveket és javaslatokat fogalmaz meg, az IBIR felülvizsgálatát végzi.  

Az együttműködés rendszerét az IBT alkotja, melyet a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős 

Államtitkárság alakítja meg az alábbiak szerint: 

• Állandó tagok: a Kormányhivatalok azon informatikai biztonsági felelősei, akik felkérést 

kapnak a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárság részéről. 
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• Meghívott tagok: Nemzeti Kibervédelmi Intézet (továbbiakban: NKI)Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.), Noé Kompetencia Központ képviselői, illetve 

állandó tagok javaslata alapján meghívott további Kormányhivatalok informatikai biztonsági 

felelősei a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárság felkérése alapján. 

 

 

IV.2 Szerepkörök és felelősségek leírása 

Az informatikai biztonságban érintett szerepkörök jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza, melyek 

egyes szabályzókban hivatkozott elemeit az adott dokumentumban a felelősség mátrix (a 

továbbiakban: RACI mátrix) rögzíti.  

A RACI mátrix az alábbiakat tartalmazza: 

• Feladat leírása: Az adott feladat megnevezése, melynek a szereplőit definiálja. 

• Érintettek: 

o Számon kérhető: Az a szerepkör, aki a feladat végrehajtásával elszámoltatható, csak 

egy ilyen kerülhet megjelölésre. 

o Felelős(ök): Az a szerepkör, aki a feladat végrehajtásáért felelős, azaz annak 

végrehajtásában vagy egy személyben, vagy többedmagával részt vesz. 

o Konzultálandó(k): Az a szerepkör, aki a feladat végrehajtása során véleményezési, 

javaslattételi jogkörrel rendelkezik vagy felkérhető együttműködésre. 

o Tájékoztatandó(k): Az a szerepkör, akinek a feladat végrehajtásáról, annak 

eredményéről tájékoztatást kell kapnia. 

 

IV.3 Az egyes szabályozókban megjelölt Ibtv. kontrollpontok és 

biztonsági osztályok magyarázata 

Egyes szabályozókban a fejezetek címében vagy bekezdéseiben zárójelben az Ibtv. végrehajtási 

rendelete szerinti kontrollpontok és a szögletes zárójelben a hozzá tartozó biztonsági osztályok 

(bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szerinti) besorolása rögzítésre került. Az adott 

fejezetek, bekezdések a megjelölt osztálytól felfelé alkalmazandók az egyes elektronikus információs 

rendszerek osztályba sorolásától függően. 

V. Informatikai biztonsági szabályozó rendszer 

V.1 Szabályozási rendszer szintjei 

V.1.1 IBIR 

Legfelső szint, mely Kormányhivatalok elektronikus információbiztonságának szabályozási 

rendszerének a struktúráját rögzíti. 

• Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer 

Kiadja: Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárság 

Felülvizsgálja: Kormányhivatalok Informatikai Biztonsági Tanácsa 
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V.1.2 Stratégiai szint 

A következő szint, mely Kormányhivatalok elektronikus információbiztonságának alapelveit és 

irányvonalait rögzíti: 

• Informatikai Biztonsági Politika (a továbbiakban: IBP) 

• Informatikai Biztonsági Stratégia (a továbbiakban: IBS) 

 

Kiadja: a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságának iránymutatásával a 

Kormányhivatal kormánymegbízottja 

Felülvizsgálja: Kormányhivatalok Informatikai Biztonsági Tanácsa 

 

V.1.3 Szabályzati szint 

Szabályzatok szintje, mely a stratégiai szinten megfogalmazott elvek leképezésére, a követelmények 

meghatározására szolgáló szabályzatokat tartalmazza. A szabályzatok célja, hogy pontosan rögzítsék 

azokat a követelményeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a legfelsőbb szinten meghatározott 

stratégiai célkitűzések érvényre tudjanak jutni: 

• Informatikai Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: IBSZ) 

• Alkalmazásfejlesztési Szabályzat (a továbbiakban: AFSZ) 

 

Kiadja: a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságának iránymutatásával a 

Kormányhivatal kormánymegbízottja 

Felülvizsgálja: Kormányhivatalok Informatikai Biztonsági Tanácsa 

 

V.1.4 Eljárásrendi szint 

Az IBIR egységes irányelveket és eljárásrendi mintákat fogalmaz meg. Az itt meghatározott központi 

szabályzó minták, megyei sajátosságokkal történő kiegészítést követően kerülnek kiadásra megyei 

szinten az alábbiak szerint: 

• Kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásrend 

o IBIR szerint IBSZ tartalmával összhangban. 

• Informatikai beszerzési eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

o Olyan megyei eljárásrendek kialakítása szükséges, mely egyértelműen előírja a 

beszerzések teljes életciklusán az Informatikai biztonsági felelős informatikai biztonsági 

követelmények érvényesítési jogát. 

o Az elektronikus információs rendszereket érintő beszerzések esetén, az elvárt 

biztonsági osztályoknak megfelelően határozza meg az informatikai biztonsági 

követelményeket a szállítók számára. 

• Üzletmenet folytonosságra vonatkozó eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ és a központi Biztonsági esemény és incidenskezelési eljárásrend 

tartalmával összhangban. 
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o Egyértelműen rögzíti az üzletmenetet érintő szcenáriók mentén értesítendők körét, a 

riasztási lánc vonalát, a helyi sajátosságokat tartalmazó tartalékolási rendet. 

• Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

o IBIR szerinti IBSZ és Üzletmenet folytonosságra vonatkozó eljárásrend tartalmával 

összhangban. 

• Biztonsági esemény és incidenskezelési eljárásrend (K) 

o Központi eljárásrend, IBIR szerint. 

• Fizikai védelmi eljárásrend  

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

o Egyértelműen rögzítse a védelmi zónák helyi sajátosságokat tartalmazó részleteit. 

• Biztonságelemzési eljárásrend (K) 

o Központi eljárásrend, IBIR szerint. 

• Konfigurációkezelési eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Rendszer karbantartási eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Adathordozók és mobil eszközök védelmére vonatkozó eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Azonosítási és hitelesítési eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Hozzáférés ellenőrzési eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Rendszer és információ sértetlenségre vonatkozó eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ és AFSZ tartalmával összhangban. 

• Naplózási eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Rendszer- és kommunikáció védelmi eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Informatikai üzemeltetési eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Mentési és archiválási eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

• Nyomtatás és nyomatkezelési eljárásrend 

o IBIR szerinti IBSZ tartalmával összhangban. 

 

Kiadja: A Kormányhivatal kormánymegbízottja, vagy a Kormányhivatal informatikai feladatok ellátásáért 

felelős vezetője . 

Felülvizsgálja: az IBIR-ben meghatározott kormányhivatali felelős az Informatikai Biztonsági Tanáccsal 

történő egyeztetés során. 
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V.1.5 Munkautasítások szintje 

Munkautasítások szintjén szerepel mindazon rendszer specifikus dokumentáció, kézikönyv, útmutató, 

melyek az informatikai biztonság működtetéséhez szükséges, környezet és rendszer függő 

információkat tartalmaznak. 
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V.2 Szabályzási rendszer elemei 

V.2.1 Szabályzattérkép 

IBIR - Szabályzattérkép

Felhasználói informatikai biztonsági 

kézikönyv

Informatikai 

biztonsági stratégia

Informatikai 

biztonsági politika

Informatikai 

biztonsági szabályzat

Stratégiák, 

Politikák, 

Célok

Szabályzatok

Rendszer specifikus eljárásrendek, 

rendszerdokumentációk

Eljárásrendek

Munka-

utasítások

Alkalmazásfejlesztési 

szabályzat

Adathordozók és mobil 

eszközök védelmére von. 

eljárásrend

Informatikai 

üzemeltetési 

eljárásrend

Rendszer- és 

kommunikáció 

védelmi eljárásrend

Mentési és

archiválási eljárásrend

Folyamatleírások Munkaszervezési utasítások

Rendszer 

karbantartási 

eljárásrend

Azonosítási és 

hitelesítési eljárásrend

Tesztelési, képzési és felügyeleti 

eljárások

Konfigurációkezelési 

eljárásrend

Biztonságelemzési 

eljárásrend

Rendszer és információ 

sértetlenségre von. eljárásrend

Hozzáférés ellenőrzési 

eljárásrend

Üzletmenet 

folytonosságra 

vonatkozó eljárásrend

Informatikai 

beszerzési eljárásrend 

Naplózási eljárásrend

Kockázatelemzési és 

kockázatkezelési 

eljárásrend

Nyomtatás és 

nyomatkezelési 

eljárásrend

Bztonsági esemény és 

incidenskezelési 

eljárásrend

Fizikai védelmi 

eljárásrend

Központi szabályzó Központi irányelvJelmagyarázat

Katasztrófa utáni 

helyreállítási terv



VI. A jogszabályi háttér 

 

• 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

(Ibtv.) 

• 41/2015. (VII.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és 

biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről. 

• 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs 

rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról. 

• 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 

fokozottabb védelméről. 

• 38/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 

adatfeldolgozásának biztosításáról. 

• 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági 

felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és 

hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról. 

• 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos 

eljárásrendről. 

• 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, 

valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a 

sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól. 
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VII. Értelmező rendelkezések 

VII.1 Fogalomtár 

Fogalom Meghatározás 

Adat az információ hordozója, a tények, fogalmak vagy utasítások 

formalizált ábrázolása, amely az emberek vagy automatikus eszközök 

számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgozásra alkalmas; 

Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 

módszertő, eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 

technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok 

feldolgozását végzi; 

Adatgazda annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy 

közjogi szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését rendeli, illetve 

ahol az adat keletkezik; 

Adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 

felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése; 

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt 

az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó  döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adminisztratív védelem a védelem érdekében hozott szervezési, szabályozási, ellenőrzési 

intézkedések, továbbá a védelemre vonatkozó oktatás; 

Auditálás előírások teljesítésére vonatkozó megfelelőségi vizsgálat, ellenőrzés; 

Bizalmasság: az informatikai rendszer azon tulajdonsága, hogy a benne tárolt adatot, 

információt csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintje 

szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a 

felhasználásáról; lefedi a tárolt, feldolgozás alatt álló, illetve ideiglenes 

állapotban, átmeneti helyen előforduló, átviteli csatornán megjelenő 

adatokat 
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Fogalom Meghatározás 

Biztonság A rendszer tulajdonsága. Sokkal több, mint mechanizmusok vagy 

funkciók adott készlete. Az IT biztonság egyrészt rendszer tulajdonság, 

valamint mechanizmusok összessége, melyek lefedik mind logikailag, 

mind fizikailag a teljes rendszert. 

Biztonsági célok Az öt biztonsági cél: bizalmasság, rendelkezésre állás, integritás, 

felelősségre vonhatóság és garancia. 
Biztonsági esemény nem kívánt vagy nem várt egyedi esemény vagy eseménysorozat, 

amely az informatikai rendszerben kedvezőtlen változást vagy egy 

előzőleg ismeretlen helyzetet idéz  elő, és amelynek hatására az 

informatikai rendszer által hordozott információ bizalmassága, 

sértetlensége, hitelessége, funkcionalitása vagy rendelkezésre állása 

elvész, illetve megsérül; 

 Biztonsági esemény 

kezelése 

az informatikai rendszerben bekövetkezett biztonsági esemény 

dokumentálása, következményeinek felszámolása, a bekövetkezés 

okainak és felelőseinek megállapítása, és a hasonló biztonsági 

események jövőbeni előfordulásának megakadályozása érdekében 

végzett tervszerű tevékenység; Biztonsági osztály az informatikai rendszer védelmének elvárt erőssége; 

Biztonsági osztályba 

sorolás 

a kockázatok alapján az informatikai rendszer védelme elvárt 

erősségének meghatározása; 
Biztonsági szint a szervezet felkészültsége a jogszabályokban meghatározott 

biztonsági feladatok kezelésére; 

Biztonsági szintbe sorolás a szervezet felkészültségének meghatározása a jogszabályokban 

meghatározott biztonsági feladatok kezelésére; 
Elektronikus információs 

rendszer (EIR) 

új fogalom 

Életciklus az informatikai rendszer tervezését, fejlesztését, üzemeltetését és 

megszüntetését magába foglaló időtartam; 

Észlelés a biztonsági esemény bekövetkezésének felismerése; 

Felelősségre vonhatóság 

(elszámoltathatóság) 

Az a biztonsági cél, mely azt a követelményt mondja ki, hogy egy 

egyed tevékenységeit egyértelműen nyomon lehessen követni az 

egyedig. A letagadhatatlanság, elrettentés, a hibák behatárolása, a 

behatolás érzékelése és megelőzése, valamint biztonsági események 

bekövetkeztekor a helyreállítás és jogi eljárások eszköze; 

Felhasználó egy adott informatikai rendszert igénybe vevők köre; 
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Fogalom Meghatározás 

Fenyegetés: olyan lehetséges művelet vagy esemény, amely sértheti az informatikai 

rendszer vagy az informatikai rendszer elemei védettségét, 

biztonságát, továbbá olyan mulasztásos cselekmény, amely sértheti az 

informatikai rendszer védettségét, biztonságát; 

Fizikai védelem a fizikai térben megvalósuló fenyegetések elleni védelem, amelynek 

fontosabb részei a természeti csapás elleni védelem, a mechanikai 

védelem, az elektronikai jelzőrendszer, az élőerős védelem, a 

beléptető rendszer, a megfigyelő rendszer, a tápáramellátás, a 

sugárzott és vezetett zavarvédelem, klímatizálás és a tűzvédelem; 

Folytonos védelem az időben változó körülmények és viszonyok között is megszakítás 

nélkül megvalósuló védelem; 

Információ bizonyos tényekről, tárgyakról vagy jelenségekről hozzáférhető 

formában megadott megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret; 

Informatikai biztonsági 

stratégia 

az informatikai biztonságpolitikában kitűzött célok megvalósításának 

útja, módszere; 

Informatikai 

biztonságpolitika 

a biztonsági célok, alapelvek és a szervezet vezetői 

elkötelezettségének bemutatása a vonatkozó törvényekben és a 

végrehajtásra kiadott jogszabályokban meghatározott biztonsági 

feladatok irányítására és támogatására; 

Informatikai rendszer 

biztonsága 

az informatikai rendszer olyan állapota, amelyben annak védelme az 

informatikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és 

rendelkezésre állása, valamint az informatikai rendszer elemeinek 

sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, 

folytonos és a kockázatokkal arányos; 

Integritás (sértetlenség) az a biztonsági cél, mely azt a követelményt fogalmazza meg, hogy 

védelmet kell biztosítani az adatintegritás (az adatokat nem 

módosították jogosulatlanul) vagy rendszerintegritás (a rendszert nem 

manipulálták) megsértésére irányuló szándékos próbálkozások vagy 

véletlen események ellen; 

IT biztonsági cél Lásd: biztonsági célok; 
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Fogalom Meghatározás 

IT-kockázat az a tiszta kihatás, mely az alábbiakból tevődik össze: (1) annak 

valószínűsége, hogy egy adott veszélyforrás kihasznál vagy kivált 

valamely sebezhetőséget a rendszerben, és (2) ennek 

bekövetkezésekor a kihatások, következmények. Az IT-vel kapcsolatos 

kockázatok jogi kötelezettségekből vagy a szervezet feladatait/céljait 

fenyegető veszteségekből származnak, melyek főbb okai: 

a) információk jogosulatlan (rosszindulatú, nem-rosszindulatú vagy 

véletlen) megismerése (felfedése), módosítása vagy 

megsemmisítése 

b) nem rosszindulatú hibák és mulasztások 

c) IT folyamatok megszakadása természeti katasztrófák vagy 

emberi vétség miatt 

d) gondatlan, hibás kezelés az IT műveletek és implementáció 

során Garancia A megbízhatóság alapja, hogy a négy biztonsági cél (integritás, 

rendelkezésre állás, bizalmasság és elszámoltathatóság) megfelelően 

kielégítésre kerül egy adott implementációban. A “megfelelően 

kielégítésre kerül” az alábbiakat öleli át: (1) a funkcionalitások helyesen 

hajtódnak végre, (2) elegendő védelmet építettek a rendszerbe a nem 

szándékos (felhasználói vagy szoftver) hibák ellen, és (3) a rendszer a 

megkívánt szinten ellenáll a szándékos behatolási kísérleteknek illetve 

biztonsági funkciókat kikerülni akaró támadásoknak. 

Kiberbiztonság a kibertérben létező kockázatok kezelésére alkalmazható politikai, jogi, 

gazdasági, oktatási és tudatosságnövelő, valamint technikai eszközök 

folyamatos és tervszerű alkalmazása, amelyek a kibertérben létező 

kockázatok elfogadható szintjét biztosítva a kiberteret megbízható 

környezetté alakítják a társadalmi és gazdasági folyamatok zavartalan 

működéséhez és működtetéséhez; 

Kibervédelem a kibertérből jelentkező fenyegetések elleni védelem, ideértve a saját 

kibertér képességek megőrzését; 

Kritikus adat 

 

a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti személyes adat, különleges 

adat, vagy valamely jogszabállyal védett adat; 

Kockázat 

 

a fenyegetettség mértéke, amely egy fenyegetés bekövetkezése 

gyakoriságának (bekövetkezési valószínűségének) és az ez által 

okozott kár nagyságának a függvénye; 



16 / 25 oldal 

Fogalom Meghatározás 

Kockázatelemzés az a folyamat, melynek során meghatározzuk a rendszerbiztonsági 

kockázatokat, az egyes események előfordulási valószínűségét, a 

kihatásokat és a negatív következményeket csökkentő 

óvintézkedéseket. A kockázatkezelés része, szinonimája: 

kockázatelemzés; 

Kockázatkezelés az informatikai rendszerre ható kockázatok csökkentésére irányuló 

intézkedésrendszer kidolgozása, az informatikai rendszer értékének, 

sérülékenységének (gyenge pontjainak), fenyegetéseinek, a várható 

károknak és ezek gyakoriságának felmérése útján a kockázatok 

feltárása és értékelése; Magába foglalja a kockázatok felmérését, a 

biztonsági óvintézkedések kiválasztását, megvalósítását, tesztelését 

és biztonsági értékelését; 

Kockázatokkal arányos 

védelem 

az informatikai rendszer olyan védelme, amelynek során a védelem 

költségei arányosak a fenyegetések által okozható károk értékével; 

Korai figyelmeztetés valamely fenyegetés várható bekövetkezésének jelzése a fenyegetés 

bekövetkezése előtt annyi idővel, hogy hatékony védelmi 

intézkedéseket lehessen hozni; 

Logikai védelem az informatikai rendszerben információtechnológiai eszközökkel és 

eljárásokkal (programokkal, protokollokkal) kialakított védelem; 

Megelőzés a fenyegetés hatása bekövetkezésének elkerülése; 

Reagálás a bekövetkezett biztonsági esemény terjedésének megakadályozására 

vagy késleltetésére, a további károk mérséklésére tett intézkedés; 

Rendelkezésre állás annak biztosítása, hogy az informatikai rendszerek az arra jogosult 

személy számára elérhetőek és az abban kezelt adatok 

felhasználhatók legyenek; 

Sebezhetőség a rendszer biztonsági követelményeiben, tervezésében, 

implementációjában vagy üzemeltetésében fellelhető olyan 

gyengeség, mely véletlenül kiváltható vagy szándékosan vissza lehet 

vele élni, és a rendszer biztonsági politikájának megsértését vonja 

maga után; Sértetlenség az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma és 

tulajdonságai az elvárttal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot 

abban, hogy az adat az elvárt forrásból származik (hitelesség) és a 

származás ellenőrizhetőségét, bizonyosságát (letagadhatatlanságát) 

is, illetve az informatikai rendszer elemeinek azon tulajdonságát, amely  

arra vonatkozik, hogy az informatikai rendszer eleme rendeltetésének 

megfelelően használható; 
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Fogalom Meghatározás 

Sérülékenység az informatikai rendszer olyan része vagy tulajdonsága, amelyen 

keresztül valamely fenyegetés megvalósulhat; 

Sérülékenység vizsgálat az informatikai rendszerek gyenge pontjainak (biztonsági rések) és az 

ezeken keresztül fenyegető biztonsági eseményeknek a feltárása; 

Súlyos biztonsági esemény olyan informatikai esemény, amely bekövetkezése esetén az állami 

működés szempontjából kritikus adat bizalmassága, sértetlensége 

vagy rendelkezésre állása sérülhet, emberi életek kerülhetnek 

közvetlen veszélybe, személyi sérülések nagy számban 

következhetnek be, súlyos bizalomvesztés következhet be az 

állammal, vagy az érintett szervezettel szemben, alapvető emberi, 

vagy a társadalom működése szempontjából kiemelt jogok 

sérülhetnek; Szolgáltatás megtagadás erőforrásokhoz való hozzáférés jogosult hozzáférésének 

megakadályozása, gátolása, illetve az időkritikus műveletek 

késleltetése; 

Teljes körű védelem az informatikai rendszer valamennyi elemére kiterjedő védelem; 

Veszély (fenyegetés) egy veszélyforrás lehetősége arra, hogy véletlenül vagy szándékosan 

kiváltson, kihasználjon egy adott sebezhetőséget; 

Veszélyforrás vagy (1) szándék és módszer, mellyel egy sebezhetőséget 

szándékosan ki akarnak használni, vagy (2) helyzet és módszer, amely 

véletlenül kiválthat egy sebezhetőséget; 

Veszélyek elemzése a veszélyforrások vizsgálata a rendszer sebezhetőségeinek 

viszonylatában, annak meghatározására, hogy milyen veszélyekkel 

kell számolni egy rendszer esetén egy adott működési környezetben; 

Védelmi feladatok: megelőzés és korai figyelmeztetés, észlelés, reagálás, 

eseménykezelés; 

 Zárt védelem az összes számításba vehető fenyegetést figyelembe vevő védelem; 
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IX. Mellékletek jegyzéke 

 

Sorszám: Megnevezés: Verziószám 

1. sz. melléklet Informatikai biztonságban érintett szerepkörök listája v1.0 

2. sz. melléklet Szabályzókban hivatkozott dokumentumok listája v1.0 



IX.1  Informatikai biztonságban érintett szerepkörök listája (1. számú melléklet) 

 

KH Szerepkör Kód Megjegyzés 

Kormányhivatalok Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszerében nevesített szerepkörök 

Kormánymegbízott/szervezet vezetője KMB 
Szervezet vezetője, legfelsőbb felelős, szabályzók kormányhivatali kiadásáért felelős 
szerepkör 

Főigazgató/Igazgató  FŐIG/IG Szakmai végrehajtásért felelős szerepkör, KMB közvetlen beosztottja, helyettese. 

Informatikai biztonsági felelős  IBF A törvényben előírt, elektronikus információbiztonságért felelős szerepkör. 

Szervezeti Egység Vezető/Adatgazda SZEV/AG 
Adott szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat keletkezik. 
Felelőse továbbá az informatikai fejlesztési igények gyűjtéséért, továbbításáért. 

Informatikai biztonsági megbízott IBM 
Elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátásában közvetlen az 
IBF irányítása alatt, közreműködő szerepkörök. 

Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető IFEFV 

Főosztályvezető/osztályvezető(k), aki(k) az informatikai szolgáltatások üzembiztos 
működtetéséért (fejlesztéséért és üzemeltetéséért) felelős(ek). ). (Informatikai 
főosztályvezető hiányában, több osztályvezető esetén az ügyrend és a beosztási 
okiratban meghatározott feladatok alapján oszlik meg a szerepkör.) 

IT infrastruktúra fejlesztésért felelős vezető IIFFV Informatikai infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztésekért felelős szerepkör 

Alkalmazás fejlesztésért felelős vezető AFV 
Elektronikus információs rendszerekkel, alkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztésekért 
felelős szerepkör 
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KH Szerepkör Kód Megjegyzés 

IT üzemeltetésért felelős vezető IÜFV 
Informatikai infrastruktúra üzemszerű működtetéséért felelős szerepkör, az 
informatikai hibabejelentésekhez használható ügyfélszolgálat/helpdesk felelőse. 

Alkalmazás üzemeltetéséért felelős vezető AÜFV Információs rendszerek, alkalmazások üzembiztos működtetéséért felelős szerepkör. 

Alkalmazás támogatásért felelős vezető ATFV 
Információs rendszerekkel, alkalmazásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati/helpdesk 
feladatok felelőse. 

Határvédelmi rendszeradminisztrátor HVRA 
Határvédelmi megoldások és szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely 
területtel kapcsolatosan a rendszergazdáknak feladatokat adhat. 

Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor VRA 
Vírusvédelmi megoldások és szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely területtel 
kapcsolatosan a rendszergazdáknak feladatokat adhat. 

Mentésért felelős rendszeradminisztrátor MFRA 
Mentési megoldások és szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely területtel 
kapcsolatosan a rendszergazdáknak feladatokat adhat. 

Tanúsítványokért felelős rendszeradminisztrátor TFRA 
Tanúsítványkezelési megoldások és szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely 
területtel kapcsolatosan a rendszergazdáknak feladatokat adhat. 

Patch menedzsment rendszeradminisztrátor PMRA 
Biztonsági frissítési megoldások és szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely 
területtel kapcsolatosan a rendszergazdáknak feladatokat adhat. 

Adatbázis rendszeradminisztrátor ARA 
Adatbázis szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely területtel kapcsolatosan a 
rendszergazdáknak feladatokat adhat. 

Hálózati rendszeradminisztrátor HRA 
Hálózati megoldások és szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely területtel 
kapcsolatosan a rendszergazdáknak feladatokat adhat. 
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Naplózásért felelős rendszeradminisztrátor NFRA 
Naplózási megoldások és szolgáltatások üzemeltetésének felelőse, mely területtel 
kapcsolatosan a rendszergazdáknak feladatokat adhat. 

Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdák IÜR Informatikai infrastruktúra üzemszerű működtetésében közreműködő szerepkörök. 

Alkalmazás támogató rendszergazdák ATRG 
Információs rendszerekkel, alkalmazásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati/helpdesk 
feladatokban közreműködő szerepkör. 

Jogosultságkezelő adminisztrátor JGA 
Informatikai jogosultságok kezelésére szolgáló megoldások és szolgáltatások 
üzemeltetésének felelőse, mely területtel kapcsolatosan a rendszergazdáknak 
feladatokat adhat. 

Naplóelemző NE Naplóesemények értékelését és elemzését megvalósító szerepkör. 

Fizikai védelemért felelős vezető FVFV 
Az elektronikus információbiztonság fizikai védelmét biztosító intézkedésekért felelős 
szerepkör. 

Belső ellenőrzési szakterület vezető BESZV 
Az elektronikus információbiztonság működésének belső ellenőrzési feladatait ellátó 
felelős szerepkör. 

Belső ellenőr BE 
Az elektronikus információbiztonság működésének belső ellenőrzési feladataiban 
közreműködő szakértő szerepkör. 

Diszpécser DP A bejelentéseket a helpdesk alkalmazásban rögzíti. 

Ügyfélszolgálati munkatárs ÜSZM 
A helpdesk alkalmazásban rögzített informatikai igények és hibajegyek első vonalbeli 
kezelője. 
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Humánpolitikai feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egység 

HSZE 
A szervezet informatikai biztonsággal kapcsolatos humánpolitikai feladatait ellátó 
szervezeti egység, úgymint nyilatkozatok adminisztrációja, kilépési és belépési 
folyamatok irányítása. 

Humánpolitikai feladatok ellátásáért felelős vezető HSZV 
A szervezet informatikai biztonsággal kapcsolatos humánpolitikai feladatainak 
ellátásáért felelős szerepkör. 

Alkalmazásfejlesztő AF Informatikai alkalmazások fejlesztési feladataiért felelős külső vagy belső szerepkör. 

Incidens menedzser IM 
A bejelentett hibajegyek szolgálatás szint megállapodásokban (SLA vagy OLA) 
rögzített követelmények szerinti megoldásáért felelős szerepkör. 

BC menedzser (Business Continuity - Üzletmenet 
Folytonosság) 

BCM 
Az üzletmenet folytonossági tervek kialakításáért, karbantartásáért, oktatásáért 
felelős szerepkör. 

DR menedzser (Disaster Recovery - Katasztrófa 
utáni helyreállítás) 

DRM 
A katasztrófa utáni helyreállítási tervek kialakításáért, karbantartásáért, oktatásáért 
felelős szerepkör. 

Informatikai beszerzési referens IBR 
Informatikai tárgyú beszerzések adminisztratív (ajánlatkérés, szerződéskötés, 
számlázás) lebonyolításáért felelős szerepkör. 

Projektvezető PV 
Projektszerű informatikai fejlesztések esetén kinevezett felelős, aki fejlesztés 
lebonyolításának egyszemélyes felelőse. 

Tűzvédelmi felelős TVF A tűzvédelmi feladatok ellátásában közreműködő és azokat koordináló szerepkör. 

Munkavédelmi felelős MVF A munkavédelmi feladatok ellátásában közreműködő és azokat koordináló szerepkör. 



IX.2  Szabályzókban hivatkozott dokumentumok listája (2. számú 

melléklet) 

 

 Dokumentum/sablon/űrlap neve 
Melyik dokumentumban 

szerepel 

1 Igénybejelentő lap új alkalmazás funkcióhoz Alkalmazásfejlesztési szabályzat 

2 Igénybejelentő lap alkalmazás módosításhoz Alkalmazásfejlesztési szabályzat 

3 Fejlesztés átadás-átvételi jegyzőkönyv Alkalmazásfejlesztési szabályzat 

4 Tesztelési nyilatkozat Alkalmazásfejlesztési szabályzat 

5 Éles üzembe helyezés engedélyezése, jóváhagyása Alkalmazásfejlesztési szabályzat 

6 Biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolás Informatikai Biztonsági Szabályzat 

7 Felhasználói Felelősségvállalási Nyilatkozat Informatikai Biztonsági Szabályzat 

8 Rendszerbiztonsági Terv sablon Informatikai Biztonsági Szabályzat 

9 Titoktartási nyilatkozat Informatikai Biztonsági Szabályzat 

10 Biztonsági események bejelentési elérhetőségei Informatikai Biztonsági Szabályzat 

11 Szerverszoba követelmények Informatikai Biztonsági Szabályzat 

12 Informatikai eszköz igénylési és átadás-átvételi űrlap Informatikai Biztonsági Szabályzat 

13 Adathordozók nyilvántartása, Mobil eszközök nyilvántartása Informatikai Biztonsági Szabályzat 

14 Jogosultságigénylő űrlap Informatikai Biztonsági Szabályzat 

15 Üzletmenet – folytonossági terv (BCP) sablon Üzletmenet folytonossági eljárásrend 

16 Tesztelési rend Üzletmenet folytonossági eljárásrend 

17 BC Tesztelési jegyzőkönyv Üzletmenet folytonossági eljárásrend 

18 Riasztási eljárásrend Üzletmenet folytonossági eljárásrend 

19 Üzletmenet – folytonosság feladatai és felelősségei Üzletmenet folytonossági eljárásrend 

20 Katasztrófa utáni helyreállítási terv sablon Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

21 Szolgáltatás függőségek nyilvántartása Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

22 Kritikus szolgáltatás visszaállítási lista Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

23 Hálózati tartalék eszközök Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

24 Tesztelési rend Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

25 DR Tesztjegyzőkönyv Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

26 Tartalék feldolgozási helyszín lehetséges típusai Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

27 
Üzletmenet – folytonosság tervezésre vonatkozó 
követelmények 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerint 

Katasztrófa utáni helyreállítási terv 

28 Informatikai biztonságban érintett szerepkörök listája 
Kormányhivatalok 

Informatikai Biztonsági Irányítási 
Rendszere 

29 Szabályzókban hivatkozott dokumentumok listája 
Kormányhivatalok 

Informatikai Biztonsági Irányítási 
Rendszere 

30 Cselekvési terv minta Informatikai Biztonsági Stratégia 

31 Szerverszoba követelmények Informatikai Biztonsági Stratégia 

32 Elektronikus információs rendszerek nyilvántartása sablon Informatikai üzemeltetési eljárásrend 

33 Szolgáltatás felelősök nyilvántartása sablon Informatikai üzemeltetési eljárásrend 

34 IT Szolgáltatás katalógus sablon Informatikai üzemeltetési eljárásrend 

35 Rendszer Beavatkozási Kérelem sablon Informatikai üzemeltetési eljárásrend 

36 Rendszer-, Telepítési- és Üzemeltetési sablon Informatikai üzemeltetési eljárásrend 

37 Kockázatelemzés Kockázatkezelési eljárásrend 
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 Dokumentum/sablon/űrlap neve 
Melyik dokumentumban 

szerepel 

38 Kockázatelemzés folyamata Kockázatkezelési eljárásrend 

39 Biztonsági eseménykezelési terv (sablon) 
Biztonsági esemény és incidenskezelési 

eljárásrend 

40 Incidens riport 
Biztonsági esemény és incidenskezelési 

eljárásrend 

41 Incidensek bejelentés tartalmi követelményei 
Biztonsági esemény és incidenskezelési 

eljárásrend 

42 Mentési és archiválási adatlap Mentési és archíválási eljárásrend 

43 Mentés és archiválás visszatöltési adatlap Mentési és archiválási eljárásrend 

44 Mentési napló Mentési és archiválási eljárásrend 

45 Mentés visszatöltési napló Mentési és archiválási eljárásrend 

46 Karbantartási munkalap Rendszer karbantartási eljárásrend 

47 
A kiemelten és a fokozottan védett kategóriába sorolt 
helyiségek listája 

Fizikai védelmi eljárásrend 

 




