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I. Az eljárásrend célja 

Jelen eljárásrend célja, hogy a kormányhivatal az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.), valamint 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 szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 

által megfogalmazott elvárások teljesítése érdekében dokumentálja a biztonsági esemény és 

incidenskezeléssel kapcsolatos eljárások folyamatát, a feladatok végrehajtásának lépéseit, a végrehajtás 

során használt eszközöket és nyilvántartásokat, elvárt eredményeket. 

 

II. Az eljárás hatálya 

Az eljárásrend célja fejezetben meghatározott célok elérése érdekében az eljárásrend hatálya az alábbi 

területekre terjed ki. 

 

II.1 Tárgyi hatály 

Az eljárásrend tárgyi hatálya kiterjed a kormányhivatal elektronikus információs rendszereinek (a 

továbbiakban: EIR) minden erőforrására (infrastruktúra, technológia, szoftverelemek, hardverelemek, 

adathordozók, adatok). 

 

II.2 Területi hatály 

Az eljárásrend területi hatálya kiterjed a kormányhivatal székhelyére, minden telephelyére, továbbá mindazon 

objektumokra és helyiségekre, ahol a kormányhivatal elektronikus információs rendszereinek erőforrásai 

találhatók, illetve felhasználásuk zajlik. 

 

II.3 Személyi hatály 

Személyi hatálya kiterjed a kormányhivatalnál bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

természetes személyre, azzal a megjegyzéssel, hogy a kormányhivatal által használt elektronikus információs 

rendszerek külső üzemeltetőire, fejlesztőire, szerződéses úton történő egyéb alkalmazóira e szabályzat 

rendelkezéseinek megtartását szerződésben, vagy egyéb megállapodásban rögzíteni kell. 
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III. Közreműködők és szerepkörök 

 

KMB - kormánymegbízott 

IFEFV - Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető 

IBF - Informatikai biztonsági felelős 

IM - Incidens menedzser 

IÜFV - IT üzemeltetésért felelős vezető 

DP - Diszpécser 

NFRA - Naplózásért felelős rendszeradminisztrátor 

NE – Naplóelemző 

DRM – DR menedzser 

 

IV. Eljárásrenddel kapcsolatos feladatok 

Az eljárásrenddel kapcsolatos feladatokat és felelősségeket az alábbi táblázat (ún. RACI) szemlélteti: 

Feladat Felelős(ök) Számon kérhető Konzulens(ek) Tájékoztatandó(k) 

Eljárásrend elkészítése, 

módosítása 
IBF IBF IM IFEFV 

Eljárásrend elfogadása 

és kihirdetése 
KMB KMB - IFEFV, IBF, IM 

Eljárásrend rendszeres 

felülvizsgálata 
IBF IBF IM IFEFV 

Eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése 

IBF IFEFV IM - 

 

IV.1 Az eljárásrend készítése és módosítása 

Az eljárásrend elkészítése és szükség szerinti módosítása az Informatikai Biztonsági Felelős feladata és 

felelőssége, figyelembe véve az Incidens menedzser javaslatait. 

IV.2 Az eljárásrend elfogadása és kihirdetése 

Az eljárásrend elfogadása és kihirdetése a Kormánymegbízott feladata. A kihirdetés normatív utasítással 

történik. A kihirdetés során a Kormánymegbízott gondoskodik arról, hogy annak tartalma ne legyen 

módosítható, és az abban foglalt adatok csak az arra felhatalmazott személyek által legyen megismerhető. 

IV.3 Az eljárásrend rendszeres felülvizsgálata 

Az Informatikai Biztonsági Felelős feladata és felelőssége az eljárásrendet felülvizsgálni minden olyan 

esetben – de legalább évente egyszer –, amikor azt szervezeti, műszaki, jogszabályi vagy egyéb változások 

indokolttá teszik. 
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A felülvizsgálat eredményéről tájékoztatnia kell az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezetőt, 

továbbá konzultációs célból szükség esetén be kell vonni az Incidens menedzsert. 

IV.4 Az eljárásrend betartásának ellenőrzése 

Az eljárásrend betartásának ellenőrzése az Informatikai Biztonsági Felelős feladata, melyben közreműködik 

az Incidens menedzser. 

A felelősség az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezetőé. 

 

  



7 / 30 oldal 

V. Biztonsági eseménykezelés szervezeti rendszere 

V.1 Biztonsági Incidenskezelő Csoport 

Az Incidens menedzsernek, Magas és Kritikus kategóriába sorolt biztonsági incidensek esetén kell 

összehívnia a Biztonsági Incidenskezelő Csoportot. 

A Biztonsági Incidenskezelő Csoport biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos feladatai, felelőssége: 

− Döntést hozni a biztonsági események következtében kialakult helyzet megoldásához szükséges tervek 

aktiválásáról, vészhelyzet kihirdetéséről. 

− Feladata az incidens esetén támogatni az Informatikai biztonsági felelőst, az incidens elhárításának 

operatív lépéseit támogatni. 

− Felelőssége, hogy biztonsági incidens esetén gyorsan és szakszerűen járjon el. 

− Dönt az incidens okának és hatásainak megszüntetése után a normál működés visszaállításáról. 

Biztonsági Incidenskezelő Csoport állandó tagjai: 

− Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető 

− IT üzemeltetésért felelős vezető 

− Informatikai biztonsági felelős 

− Incidens menedzser 

Biztonsági Incidenskezelő Csoport meghívott tagjai (szükség szerint): 

− Incidensben érintett rendszer, rendszerelem üzemeltetője 

− Incidensben érintett rendszer, rendszerelem fejlesztője 

− Incidensben érintett rendszer adatgazdája 

− az incidensben érintett szervezeti egység vezetője 

− külső megbízott szakértő 

V.2 Incidens menedzser 

Az Incidens menedzser biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos feladatai, felelőssége: 

− Feladata a biztonsági incidensek első körben történő beazonosítása és kategorizálása. 

− Feladata továbbá az Alacsony és Közepes kategóriába tartozó biztonsági incidensek elhárítását 

koordinálni az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető és az IT üzemeltetésért felelős vezető 

bevonásával. 

− Felelőssége, hogy biztonsági incidens esetén gyorsan és szakszerűen járjon el. 

V.3 Informatikai Biztonsági Felelős (IBF) 

Az IBF biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos feladatai, felelőssége: 

− Feladata jelenteni az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságnak a 

vonatkozó biztonsági eseményeket. 

− Felelős az informatikai biztonsági incidensek kezeléséért, kivizsgálásáért, illetve a felmerült problémák 

elhárításában működik közre. 

− Feladata rendszeresen jelentést készíteni az incidensekről, feltárt problémákról, hiányosságokról, 

intézkedések állapotáról. 
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V.4 IT üzemeltetésért felelős vezető 

Az IT üzemeltetésért felelős vezető biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos feladatai, felelőssége: 

− Biztonsági incidens esetén az elhárítás koordinálása a hatáskörébe tartozó területeken. 

− Irányítja és koordinálja a biztonsági eseménykezelést támogató Helpdesk rendszer üzemeltetését és 

továbbfejlesztését. 

− A biztonsági eseménykezelési monitorozó rendszerek és a frissítéseik telepítésének engedélyezése. 

− Folyamatosan tájékoztatja az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezetőt a biztonsági 

eseménykezelési rendszer helyzetéről, különös tekintettel a biztonsági incidensekkel és kezelésükkel 

kapcsolatos problémákra. 

− Biztonsági eseménykezelési rendszerelemek programhibáinak jelentése a rendszerek szállítói felé. 

− Szakmai kapcsolattartás a biztonsági eseménykezelő rendszerek komponenseinek szállítóival. 

− A biztonsági eseménykezelés rendszerelemeinek, interfészeinek telepítése, konfigurálása és 

üzemeltetése. 

− Napi rendszerességgel ellenőrzi a biztonsági eseménykezelési rendszer állapotát. 

V.5 Diszpécser 

A Diszpécser biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos feladatai, felelőssége: 

− A bejelentett incidensek, biztonsági események fogadása, és formai ellenőrzése, valamint a biztonsági 

esemény hatáskörén belüli elhárítása. 

− A biztonsági incidens lezárásáról a felhasználó tájékoztatása. 

− Támogatást nyújt a felhasználóknak a biztonsági események bejelentésében. 
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VI. Biztonsági eseménykezelés folyamata 

A biztonsági események - Informatikai biztonságot érintő események figyelése című fejezetben rögzített 

módon történő - beérkezését követően az alábbi lépések mentén történik a biztonsági eseménykezelés 

folyamata: 

1. Incidens bejelentése, észlelése az Informatikai biztonságot érintő események figyelése című 

fejezetben rögzített módon. 

2. Incidens beazonosítása, kategorizálása: első lépésben az Incidens menedzser – a Biztonsági 

események, incidensek kategorizálása című fejezetben rögzítettek szerint – beazonosítja és 

kategorizálja a biztonsági eseményeket: 

a. Ha a bejelentett esemény nem incidens, akkor a bejelentést az Incidens menedzsernek át 

kell sorolnia a megfelelő kategóriába és erről értesítenie kell a bejelentő személyt. 

b. Alacsony vagy Közepes kategóriájú incidens azonosítása esetén az Incidens menedzser 

koordinálja az elhárítást az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető és az IT 

üzemeltetésért felelős vezető és az Informatikai biztonsági felelős bevonásával, továbbá 

szükség esetén az esetlegesen érintett területi vezetők bevonásával. 

c. Magas vagy Kritikus kategóriájú incidens azonosítása esetén az Incidens menedzser 

összehívja a Biztonsági Incidenskezelő Csoportot, amely koordinálja az elhárítást az 

Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető és az IT üzemeltetésért felelős vezető és 

az Informatikai biztonsági felelős bevonásával, továbbá szükség esetén az esetlegesen 

érintett területi vezetők bevonásával. 

3. Az incidens elhárítása és az elhárítás utáni feladatok végrehajtása a Biztonsági események kezelése 

című fejezet szerint történik. 
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VII. Biztonsági események, incidensek kategorizálása 

Informatikai esemény: 

Informatikai biztonsági esemény lehet minden olyan rendellenesség, amit 

− a biztonsági rendszerelemek (pl. hálózati védelmi eszközök), 

− a központi alkalmazások és platformok eseményfigyelő eszközei, 

− végponti infrastruktúra szoftver elemeinek eseményfigyelő eszközei, 

− a központi infrastruktúra hardver elemeinek eseményfigyelő eszközei, vagy 

− a központi infrastruktúra szoftver elemeinek eseményfigyelő eszközei 

riasztásként, hibaként, figyelmeztetésként jeleznek, vagy amit ezek on-line figyelése alapján az 

üzemeltető/monitorozó szervezet rendellenességnek ítél. 

Informatikai biztonsági esemény: 

Az esemény kivizsgálásakor meghatározásra kerül, hogy az adott esemény az adatok jogosulatlan 

megismerésére vagy megváltoztatására, az adatokat tároló rendszerek illetéktelen használatára vagy a 

szolgáltatások blokkolására irányuló kísérlet, illetve annak akaratlagos vagy szándékon túli elősegítésére 

vonatkozik-e. Amennyiben igen, informatikai biztonsági eseménynek kell tekinteni. 

Informatikai biztonsági incidens: 

Informatikai biztonsági incidens történik, ha informatikai biztonsági esemény vagy események következtében 

az elektronikus információs rendszerekben kezelt, tárolt adatok a rendelkezésre állása, sértetlensége vagy 

bizalmassága tekintetében sérülés következik be. Az elektronikus információs rendszerek által nyújtott 

szolgáltatások rendelkezésre állását befolyásoló esemény csak abban az esetben minősül informatikai 

biztonsági incidensnek, amennyiben az esemény a szolgáltatás szándékolt blokkolására irányult. 

 

VII.1.1 A biztonsági incidensek kategorizálása: 

− Alacsony: Kisebb ügyek, amelyek megkövetelik a cselekvést, de nem befolyásolják a felhasználók által 

igénybe vett szolgáltatásokat. 

o Hatása: 

▪ Egyedi esemény, amely egy felhasználót vagy munkaállomást érint. 

o Tevékenység minősége: 

▪ Külső, internet irányból indított feltérképezés, információgyűjtés a hálózatról. 

▪ Teljesítmény csökkenés. 

▪ Egyedi hoszt hibák egy redundáns szolgáltatásban. 

▪ Alacsonyabb prioritású monitoring események. 

▪ Anomáliák, kiugró értékek. 
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− Közepes: Kisebb, felhasználókat érintő behatással járó események, amelyek azonnali figyelmet 

igényelnek a szolgáltatás tulajdonosától. 

o Hatása: 

▪ Több felhasználót vagy munkaállomást is érintő eset. 

▪ Olyan funkcionalitás részleges elvesztése, amely nem befolyásolja az 

felhasználók többségét (-100) 

o Tevékenység minősége: 

▪ Belső hálózatból indított feltérképezési kísérlet. 

▪ Redundancia megszűnése egy szolgáltatásban (további node meghibásodása 
szolgáltatás kiesést okoz). 
 

− Magas: Olyan kritikus rendszer hiba, amely folyamatosan befolyásolja a felhasználók rendszerhasználati 

lehetőségét. 

o Hatása: 

▪ Egy 3-as vagy magasabb biztonsági osztályú rendszer, szolgáltatás közvetlen 

veszélyeztetettsége. 

▪ Súlyosan károsodott kommunikációs csatornák (Internet, WAN) 

▪ Károsodott incidens-reagálási funkciók (reagálás, megoldás, stb.) 

▪ Elérhetetlen alkalmazás, hivatalos weboldal vagy a legtöbb / összes 

felhasználó számára súlyos teljesítményromlás tapasztalható 

o Tevékenység minősége: 

▪ Ismert sérülékenység kihasználása. 

▪ Belső hálózatból indított port scan, majd a feltérképezett sérülékenységek 

kihasználása. 

▪ Admin jogú felhasználó érintettsége. 

▪ Adatszivárgás gyanúja. 

 

− Kritikus: Olyan kritikus incidens, aminek bekövetkezése esetén értesíteni kell a nyilvánosságot. 

o Hatása: 

▪ Több 3-as vagy magasabb biztonsági osztályú rendszer, szolgáltatás közvetlen 

veszélyeztetettsége. 

▪ A kormányhivatal teljes hálózati infrastruktúráját veszélyeztető incidens. 

▪ Kiemelt, fokozott kategóriájú adatszivárgás. 

▪ Hosszabb ideig fennálló kritikus funkcionalitás vesztés, ami SLA sértést okoz. 

o Tevékenység minősége: 

▪ Ismert sérülékenység tömeges kihasználása. 

▪ Súlyosan károsodott informatikai biztonsági funkciók (tűzfal, vírusvédelem, 

mentés stb.) 
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VIII. Biztonsági események kezelése (3.1.5. [3]) 

VIII.1 Tervezés és előkészítés 

Feladat Felelős(ök) Számon kérhető Konzulens(ek) Tájékoztatandó(k) 

Biztonsági 

események 

kezelésének 

tervezése 

IM IM IBF, IÜFV IFEFV 

Biztonsági 

esemény vizsgálata 

IM, Biztonsági 

Incidenskezelő 

Csoport 

IM 

IBF, IFEFV, IÜFV, 

szervezeti egység 

vezetője 

IFEFV, IBF 

Biztonsági 

esemény 

elhárításának 

koordinálása 

IM, Biztonsági 

Incidenskezelő 

Csoport 

IM 

IBF, IFEFV, IÜFV, 

szervezeti egység 

vezetője 

- 

 

A biztonsági esemény és incidens kezelés tervezési és előkészítési szakaszának lépései, melynek felelőse az 

Incidens menedzser: 

− Biztonsági Incidenskezelő Csoport összehívása, amely biztonsági incidens esetén gyorsan és 

szakszerűen jár el. 

− Biztonsági esemény és incidens pontos meghatározása (milyen eseményeket tekintünk biztonsági 

incidensnek). 

− Incidensek kategorizálási rendszerének kidolgozása. 

− Az incidens kategóriájától és a biztonsági eseménytől függő együttműködés a következő szervezetekkel: 

o Biztonsági Incidenskezelő Csoport 

o Üzemeltető, fejlesztő és technológia szállító partnerek. 

− Az incidens kezelésében, elhárításában közreműködők számára hatékony és konstruktív kommunikáció 

biztosítása, a releváns információk megosztása. 

− Az incidens kategóriájától és a biztonsági eseménytől függően, előre kidolgozott folyamatok feladatokkal 

és felelősökkel. 

− Az incidens kategóriájától és a biztonsági eseménytől függő incidenskezelési eljárások kidolgozása az 

egyes incidens szintekhez és biztonsági esemény típusokhoz. Az incidenskezelési eljárások részletesen 

leírják az elszigeteléshez és megszüntetéshez, visszaállításhoz és a tanulságok levonásához és a 

tapasztalatok beépítéséhez szükséges folyamatokat és lépéseket.  

− A biztonsági események elhárítási hatékonyságának mérése. 

− A biztonsági események és elhárításuk dokumentálása. 

− Incidens riportok kitöltése (2. számú melléklet). 

− Biztonsági Eseménykezelési Terv működésének és az ellenőrzésének (tesztelésének) tervezése. 

− Oktatási anyagok és oktatási terv elkészítése a biztonsági tudatosság tervszerű javításához négy területre 

specializálva: 

o Biztonsági Incidenskezelő Csoport és érintett üzemeltetők; 

o Alkalmazásgazdák, adatgazdák; 

o Felhasználók; 
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o Fejlesztők. 

VIII.2  Észlelés és jelentés 

A kapcsolódó fő feladatok, amelyek részletesen a Biztonsági Eseménykezelési Tervben kerülnek 

kidolgozásra: 

− Az automatikus eseményfigyelő és feldolgozó rendszerek riasztásainak figyelése és szükség esetén a 

védelemi intézkedések megerősítése a fenyegetések függvényében.  

− Külső riasztások monitorozása (pl. Elektronikus információs rendszerek felügyeletét ellátó szervek 

riasztásai és értesítései) és szükség esetén a védelemi intézkedések megerősítése a fenyegetések 

függvényében. 

− A kormányhivatal határvédelemi és belső biztonságvédelemi rendszereinek és az információ tartalom 

folyamatos monitorozása. 

− Biztonsági incidensek detektálása:  

o automatikus valós időben, illetve  

o off-line módon.  

− A biztonsági eseményhez kapcsolódó információ gyűjtése és tárolása. 

− Felhasználói bejelentések rögzítése a Helpdesk rendszerben a gyanús eseményekről. 

− Üzemeltetői bejelentések rögzítése a Helpdesk rendszerben. 

VIII.3  Vizsgálat és döntés 

A vizsgálati és döntési fázis akkor kezdődik, amikor egy biztonsági esemény megjelenik. 

Az Incidens menedzser – szükség esetén a Diszpécserek bevonásával - az előre kidolgozott kritériumok 

alkalmazásával elvégzi a kezdeti felmérést. Azt kell eldönteni, hogy, az esemény valóban biztonsági incidens-

e? 

Ha az esemény valóban biztonsági incidens, akkor meg kell határozni a várható hatását a bizalmasságra, 

sértetlenségre, és rendelkezésre állásra vonatkozóan, valamint az érintett rendszerekre az incidens besorolási 

szabályok alapján kategorizálni kell a biztonsági eseményt. 

Ebben a fázisban az Incidens menedzsernek kell a vizsgálatot elvégeznie és a döntést meghoznia. 

 

A 3 lehetséges kimenet: 

- nem incidens (pl. hibás értesítés); 

- incidens, vagy; 

- katasztrófa (bevonás, eszkalálás). 

Amennyiben a normál működés visszaállítása feltételezhetően meg fogja közelíteni a kiesett erőforrás által 

támogatott alapfeladatok, folyamatok maximálisan megengedhető kiesési idejét (Maximum Tolerable 

Downtime - MTD), az Incidens menedzser az állapotot vészhelyzetként kezeli és értesíti a DR menedzsert. 

Az incidens kategóriájától függően el kell végezni: 

− A hozzárendelt vezetők (személyek vagy szerepkörök) értesítését; 

− Az incidens típushoz hozzárendelt, nem állandó Biztonsági Incidenskezelő Csoport értesítését és a 

vezetők és szakértők bevonását az incidens elhárításába; 



14 / 30 oldal 

− A megadott kapcsolattartókon keresztül a külső partnerek értesítését és a szükséges információ 

megosztását; 

− Incidensfelelős hozzárendelését; 

− Információgyűjtés, illetve szükség esetén bizonyítékok gyűjtésének megkezdését; 

− Az incidens elhárítását. 

A fázishoz tartozó feladatok részletesen a Biztonsági Eseménykezelési Tervben kerülnek kidolgozásra. 

VIII.4  Válasz az incidensre – elhárítás 

Az incidens elhárításának fázisa akkor kezdődik, amikor az Incidens menedzser elvégezte a biztonsági 

incidens beazonosítását és kategorizálását. 

A biztonsági incidensre adott válasznak 3 részfolyamata van, amely a következő alpontokban kerül kifejtésre. 

VIII.4.1 Elszigetelés és vizsgálat 

Az első lépésben az incidens kategóriájától függően az Incidens menedzser vagy amennyiben szükséges 

(Magas és Kritikus kategóriájú incidens esetén), a Biztonsági Incidenskezelő Csoport dönt, hogy az 

incidensben érintett rendszereket, rendszerelemeket el kell-e szigetelni, hogy a támadás vagy fertőzés ne 

tudjon tovább terjedni. Szokásos megoldás a rendszer leválasztása a hálózatról, vagy a rendszer leállítása. A 

leválasztott rendszeren lehetőség nyílik az incidens részletes vizsgálatára, a bizonyítékok összegyűjtésére és 

a megszüntetés módjának eldöntésére, kidolgozására. 

A vizsgálat során: 

− meg kell határozni, hogy a biztonsági incidens milyen károkat okozott, 

− meg kell határozni az azonnali javító intézkedéseket, 

− meg kell határozni a biztonsági esemény elhárításának végső megoldását és határidejét, 

− meg kell határozni, hogy milyen átmeneti biztonsági intézkedések mellett lehet újraindítani az incidens 

által érintett rendszert illetve szolgáltatást, amelyek megakadályozzák az incidens újbóli előfordulását, 

− meg kell határozni a megfelelő, a lehetséges kockázatokkal arányos végleges intézkedést, amely 

megakadályozza a biztonsági incidens újbóli előfordulását, 

− a vizsgálatok eredményét és a döntéseket dokumentálni kell az Incidens riportban (2. számú melléklet). 

VIII.4.2 Megszüntetés 

Az elhárítás következő lépése az incidens következtében korrumpálódott vagy gyanús rendszerkomponensek 

eltávolítása, például a kártékony kód törlése, a megfertőzött kód törlése és „tiszta” változat újra telepítése vagy 

a feltört felhasználói fiók deaktiválása. A megszüntetés előtt minden technikai és jogi bizonyítékot össze kell 

gyűjteni és el kell menteni módosíthatatlan formában. Gondoskodni kell a bizonyítékok megfelelő tárolásáról. 

VIII.4.3 Helyreállítás 

Az incidens okának és hatásainak megszüntetése után az incidens elhárításának utolsó lépése a normál 

működés visszaállítása. 

A helyreállítás történhet: 

− Azonnali átmeneti javító intézkedések után egy meghatározott időtartamra, ameddig a végleges javító 

intézkedések elvégzésre kerülnek; 

− Végleges javító intézkedések mellett; 
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− A helyreállításnak részét kell, hogy képezze a biztonsági rések és folyamathibák kiküszöbölése, annak 

érdekében, hogy az incidens újból ne következhessen be. A biztonsági rések javítása esetében is 

megengedett kockázatarányos átmeneti megoldással történő újraindítás, fokozott védelmi készültség 

mellett. Ezt a döntést a Biztonsági Incidenskezelő Csoportnak kell meghoznia. 

VIII.5  Incidens elhárítás utáni feladatok 

Az incidens elhárítása utáni teendők:  

− Az incidens részletes dokumentálása; 

− Az sérülékenységi pontokon a védelmi intézkedések továbbfejlesztése, szükség esetén fejlettebb 

eszközök alkalmazása; 

− Szabályozások, eljárásrendek, munkautasítások aktualizálása és továbbfejlesztése; 

− Incidenskezelési eljárások továbbfejlesztése; 

− Bizonyítékok mentése; 

− Ha szükséges igazságügyi vizsgálat lefolytatása; 

− Ha szükséges fegyelmi eljárás indítása. 
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IX. Informatikai biztonságot érintő események figyelése (3.1.5.4. [3]) 

Minden olyan állapotváltozást eseménynek nevezünk, amelynek jelentősége van egy konfigurációelem vagy 

IT-szolgáltatás kezelésében. Az „esemény” kifejezést bármilyen IT-szolgáltatás, konfigurációelem vagy 

megfigyelő eszköz által keltett riasztásra vagy értesítésre is használják. Az események általában az 

informatikai üzemeltető személyzet beavatkozását igénylik, és gyakran vezetnek naplózandó incidensekre. 

IX.1 Események és forrásaik 

A kormányhivatal rendszerében keletkező biztonsági eseményeket forrásuk alapján a következő kategóriákba 

soroljuk: 

− Automatikusan észlelt események: 

Az eseményfigyelő és gyűjtő rendszerek által automatikusan észlelt és a Helpdesk rendszerbe automatikusan 

betöltésre kerülő események. 

− Nem automatikusan észlelt események: 

Informatikai üzemeltetők által észlelt események, incidensek, amelyeket a Helpdesk rendszerbe személyesen 

visznek fel. 

− Felhasználók által bejelentett incidensek: 

A felhasználók által észlelt események, amelyeket személyesen visznek fel a Helpdesk rendszerbe vagy az 

erre a célra létrehozott e-mail címre küldött levélben jelentik be, vagy a Diszpécserek manuálisan rögzítenek 

a rendszerbe. 

IX.2 Események típusai Technológia szempontból 

IX.2.1 Informatív események 

Olyan események, amelyek ismert és szokásos műveleteket jeleznek, esetükben további intézkedésre nincs 

szükség. Például értesítés egy ütemezett feladat vagy folyamat befejezéséről, egy felhasználó azonosítása 

megtörtént, egy felhasználó bejelentkezett egy alkalmazásba, stb. 

IX.2.2 Figyelmeztetések 

Olyan események, amelyek nem szokásos, de nem rendellenes vagy gyanús műveleteket jeleznek. Ezek arra 

utalnak, hogy a helyzet részletesebb megfigyelést és beavatkozást igényelhet. Például a szerver 

memóriakihasználtsága X %-ra megközelíti a legmagasabb elfogadható értéket, egy tranzakció végrehajtási 

ideje X %-kal hosszabb a szokásosnál, a loggyűjtőben a logállomány mérete X%-ra megközelítette a 

rendelkezésre álló terület méretét. 
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IX.2.3 Riasztások 

Olyan események, amelyek rendellenességet jeleznek, amelyek veszélyeztetik a rendszer rendelkezésre 

állásását, bizalmasságát és sértetlenségét, továbbá kihatással vannak a személyes információ védelmére 

vonatkozó törvények megsértésére is.  

Például: 

− egy berendezés CPU-jának kihasználtsága az elfogadható mérték fölé került, 

− egy PC átvizsgálása jogosulatlan szoftvertelepítést fed fel, 

− behatolási kísérlet történt a rendszerbe. 

A figyelmeztetések és riasztások a biztonsági események kategóriájába tartoznak, amennyiben az Incidens 

menedzser incidensként azonosítja, kezelésükről jelen eljárásrend és a hozzá kapcsolódó Biztonsági 

Eseménykezelési Terv rendelkezik, amennyiben nem azonosítja biztonsági incidensként, abban az esetben 

kezelésükről az Informatikai üzemeltetési eljárásrend IV. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok című fejezete 

rendelkezik. 

IX.3 Események figyelése, követése, vizsgálata és dokumentálása (3.1.5.4. [3], 

3.1.5.7.[3])  

Az Informatikai biztonsági felelős nyomon követi a biztonsági esemény körülményeit és a hatóság felé 

történő kommunikáció céljával rögzíti az eseménykezelő rendszerek és személyek által generált 

eredményeket. A rögzített események és értékelési eredmények továbbítása az Informatikai biztonsági 

felelős számára az IT üzemeltetésért felelős vezető felelőssége. 

IX.4 Eseménykezelés automatikus támogatása (3.1.5.6.2. [4]) 

Az eseményfigyelő és feldolgozó rendszerek gyűjtik és feldolgozzák az eseményeket. Ebbe a csoportba 

tartoznak:  

− Monitorozó rendszerek; 

− Naplógyűjtő és naplóelemző rendszerek; 

− Alkalmazás naplózó rendszerek. 

Fenti rendszerek a beállított szabályok alapján automatikusan, valósidőben feldolgozzák az eseményeket - 

figyelmeztetések, riasztások, biztonsági események -, amelyek automatikusan bekerülnek a kormányhivatal 

Helpdesk rendszerébe. 

A kormányhivatal rendszereibe bekerülő, illetve ott keletkező adatok, információk informatikai rendszerekben 

történő adatfeldolgozásával, működésével, üzemeltetésével és tárolásával kapcsolatban felmerülő biztonsági 

és informatikai biztonsági események tárolása, kezelése, követése a kormányhivatal Helpdesk 

alkalmazásának segítségével történik. 

A Helpdesk rendszerbe automatikusan (e-mail vagy más rendszerillesztési felületen keresztül) vagy 

Diszpécser útján manuálisan, kézi bevitellel kerülnek be a biztonsági események. 
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IX.5 Események és biztonsági események kapcsolatainak vizsgálata (3.1.5.7.2.[4]) 

A Naplózásért felelős rendszeradminisztrátornak a Naplóelemző bevonásával a gyűjtött eseményeket és 

biztonsági eseményeket és azok kezelését az on-line vizsgálatok mellett off-line logelemzési módszerekkel 

rendszeresen elemeznie kell. Az elemzési célok: 

− Kapcsolatok az egyes biztonsági események között; 

− A biztonsági eseményt megelőző események és beavatkozások elemzése; 

− A biztonsági események elhárításának elemzése; 

− Az on-line módszerekkel nem megoldható biztonsági elemzések, támadások feltárása. 
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X. Biztonsági incidensek jelentése (3.1.5.6. [3]) 

X.1.1 Felhasználói és üzemeltetői bejelentések 

Az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető megköveteli:  

− az üzemeltetésben résztvevő munkatársaktól, 

− a kiszervezett üzemeltetésben és fejlesztésben résztvevő szerződéses partnertől és munkatársaitól, 

− a kapcsolódó adatkezelőktől és munkatársaitól, akik az elektronikus információs rendszerrel, vagy azok 

elhelyezésére szolgáló objektummal kapcsolatban állnak,  

hogy jelentsék a biztonsági incidensek bekövetkeztését, vagy ha erre utaló jelet, vagy veszélyhelyzetet 

észlelnek. 

A bejelentés a kormányhivatal Helpdesk rendszerén keresztül történik. 

X.1.2 Jelentés a biztonsági felügyeletet ellátó szerveknek 

A kormányhivatalnak a mindenkori jogszabályi és államigazgatási kötelezettségeivel összhangban jelentenie 

kell a biztonsági eseményekkel kapcsolatos információkat az elektronikus információs rendszerek 

biztonságának felügyeletét ellátó szerveknek. 

A jelen Eljárásrend tárgyában jelentési kötelezettsége a kormányhivatalnak: 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: Hatóság).  

A kormányhivatal a következő hatósági feladatokban működik együtt ezzel a szervezettel: 

− A Hatóság elbírálja az Ibtv. hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba 

sorolását. 

− Ellenőrzi az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és a szervezetek biztonsági szintbe 

sorolására vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülését. 

− Ellenőrzi az érintett intézmények információbiztonsági követelményeknek való megfelelést. 

− Együttműködik a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanáccsal a kiberbiztonsági események 

elhárításában és megelőzésében. 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat - Kormányzati Eseménykezelő Központ.  

A kormányhivatal a következő hatósági feladatokban működik együtt ezzel a szervezettel: 

− Kiberbiztonsági események elhárításának és megelőzésének támogatása. 

− Az incidens bejelentéseket az Informatikai biztonsági felelősnek kell megtennie, elektronikus levél 

formájában, a leggyorsabb és leghatékonyabb incidenskezelés és információ közlés érdekében a Hatóság 

erre célra létrehozott aktuális elérhetőségén. 
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XI. A Biztonsági Eseménykezelési Terv (3.1.5.8. [3]) 

Az Incidens menedzser a jelen Eljárásrend alapján kidolgozza és folyamatosan javítja a Biztonsági 

Eseménykezelési Tervet, amely szabályozza a biztonsági eseménykezelési folyamatokat és eljárásokat. 

Továbbá ismerteti a biztonsági eseménykezelés szervezeti felépítését és annak illeszkedését a biztonsági 

irányítási, eseménykezelési, értesítési és kommunikációs szervezetbe és folyamatokba. 

Meghatározza az egyes incidens szinteken értesítendő, illetve bevonandó vezetők (személyek, szerepkörök) 

értesítését és bevonását a döntési folyamatokba. 

Meghatározza az egyes incidens szinteken bevonandó szakértők, fejlesztő, technológiai szállító és 

üzemeltetés támogató partnerek listáját. A bevonandó felek esetében szerződéses kapcsolatokat kell a 

megfelelő titoktartási feltételekkel létrehozni a biztonsági eseménykezelésben való részvételhez, amely: 

− Meghatározza a biztonsági események definícióját, ismérveit, típusait és súlyosságuk kategorizálását 

minősítési szabályait (incidens szintek); 

− Meghatározza és folyamatosan pontosítja a biztonsági események monitorozásának, on-line és off-line 

kiértékelésének, azonosításának, kategorizálásának szabályait és folyamatait; 

− Meghatározza és folyamatosan pontosítja az adott biztonsági esemény típusokra és incidens szintek 

esetében alkalmazandó incidenskezelési eljárásrendeket; 

− Meghatározza és folyamatosan pontosítja az új, korábban nem észlelt gyanús helyzetek kezelésére 

vonatkozó útmutatókat; 

− Meghatározza Kormányzati Eseménykezelő Központnak a bejelentés köteles biztonsági események 

típusát, szintjeit és a szintekhez tartozó információs kötelezettségeket, azaz meghatározza a bejelentések 

tartalmát; 

− Meghatározza az Incidens riport tartalmi és formai követelményeit; 

− Meghatározza a biztonsági eseménykezelési eljárások mérésének és értékelésének módszereit; 

− Meghatározza az biztonsági tudatosság erősítéséhez szükséges oktatásokat a következő csoportokra 

bontva: 

o Biztonsági Incidenskezelő Csoport és érintett rendszergazdák; 

o Alkalmazás- és Adatgazdák; 

o Felhasználók. 

− A Biztonsági Eseménykezelési Tervben meghatározott gyakorisággal teszteli az elektronikus információs 

rendszerre vonatkozó biztonsági eseménykezelési képességeket előre kidolgozott tesztek 

felhasználásával, annak érdekében, hogy meghatározza a biztonsági eseménykezelés hatékonyságát, és 

dokumentálja az eredményeket. (3.1.5.9.4. [4]) 
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XII. A biztonsági eseménykezeléshez kapcsolódó ellenőrzések (3.1.5.9.4. [4]) 

A biztonsági eseménykezelési folyamatok teljes körű ellenőrzése érdekében az Informatikai biztonsági 

felelős a biztonsági eseménykezelés körébe tartozó eszközök és rendszerek üzemeltetőivel 

együttműködésben köteles: 

− A Helpdesk rendszerek elemeinek megfelelő működésére vonatkozó, időszakos ellenőrzéseket végezni 

és a Helpdesk rendszerbe leadott jegyek menedzsmentjét ellenőrizni. 

− Rendszeresen ellenőrizni a hardver-, szoftver infrastruktúra elemeken telepített monitorozó agent-ek 

státuszát és beállításait, valamint az azok által küldött logokat, figyelmeztetéseket és riasztásokat, 

lehetőleg automatikusan, központi menedzsment szoftver alkalmazásával. 

 

Az IT üzemeltetési vezető felelőssége a biztonsági esemény-összesítésekről szóló jelentések küldése az 

Informatikai biztonsági felelős és az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető részére havi 

rendszerességgel, amelyeknek megfelelő bontásban statisztikákat kell tartalmaznia. 

− A statisztikáknak minimálisan az alábbi pontokat kell tartalmazniuk: 

o Figyelmeztetések; 

o Riasztások; 

o A figyelmeztetések után megjelent riasztások; 

o Automatikusan érzékelt biztonsági események; 

− A biztonsági eseménykezelő rendszer komponenseinek szolgáltatás kiesései (ha volt ilyen); 

− Egyéb problémák (ha voltak). 
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XIII. Az Eljárásrendben használt fogalmak és meghatározások 

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; 

Adatgazda 

annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy közjogi 

szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat 

keletkezik; 

Adathordozó 

az adatok tárolására, megőrzésére szolgáló, beépített vagy cserélhető 

eszközök összefoglaló neve; 

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 

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 esemény 

nem kívánt vagy nem várt egyedi esemény vagy eseménysorozat, amely 

az elektronikus információs rendszerben kedvezőtlen változást vagy egy 

előzőleg ismeretlen helyzetet idéz elő, és amelynek hatására az 

elektronikus információs rendszer által hordozott információ bizalmassága, 

sértetlensége, hitelessége, funkcionalitása vagy rendelkezésre állása 

elvész, illetve megsérül; 

Biztonsági esemény 

kezelése 

az elektronikus információs 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; 
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Fogalom Meghatározás 

Elektronikus 

információs rendszer 

(EIR) 

az adatok, információk kezelésére használt eszközök (környezeti 

infrastruktúra, hardver, hálózat és adathordozók), eljárások (szabályozás, 

szoftver és kapcsolódó folyamatok), valamint az ezeket kezelő személyek 

együttese. Egy elektronikus információs rendszernek kell tekinteni az adott 

adatgazda által, adott cél érdekében az adatok, információk kezelésére 

használt eszközök, eljárások, valamint az ezeket kezelő személyek 

együttesét; 

Észlelés a biztonsági esemény bekövetkezésének felismerése; 

Felhasználó egy adott informatikai rendszert igénybe vevők köre; 

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; 

Hálózat 

számítógépek (vagy általánosabban elektronikus információs rendszerek) 

összekapcsolása, és az összekapcsolt rendszerek legkülönbözőbb 

komponensei közötti adatcserét megvalósító logikai és fizikai eszközök 

összessége; 

Információ 
bizonyos tényekről, tárgyakról vagy jelenségekről hozzáférhető formában 

megadott megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret; 

Katasztrófa 

Hirtelen bekövetkező, nem tervezett, katasztrofális esemény, amely nagy 

kárt és veszteséget okoz. Bármilyen esemény, amely egy előre 

meghatározott ideig képtelenné teszi a szervezetet a kritikus folyamatai 

fenntartására.  

Kockázat 

a fenyegetettség mértéke, amely egy fenyegetés bekövetkezése 

gyakoriságának (bekövetkezési valószínűségének) és az ez által okozott 

kár nagyságának a függvénye; 

Logikai védelem 
az informatikai rendszer olyan védelme, amelynek során a védelem 

költségei arányosak a fenyegetések által okozható károk értékével; 

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; 
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Fogalom Meghatározás 

Service Level 

Agreement (SLA) 

Olyan formálisan letárgyalt dokumentum, amely mennyiségi (és esetleg 

minőségi) fogalmakkal határozza meg (vagy kísérli meghatározni) az 

ügyfélnek kínált szolgáltatást. El kell kerülni a félreértést a tekintetben, 

hogy vajon a mennyiségi definíciók az elfogadható szolgáltatás 

küszöbértékeit jelentik-e, azaz olyan célkitűzéseket, amelyek elérésére a 

szállítónak illik törekednie, vagy olyan elvárásokat, amelyek meghaladását 

a szállító igyekszik elérni. Minden mérőszámnak, amely az SLA-ban 

szerepel, rendszeresen mérhetőnek kell lenni, és az SLA-ban rögzíteni 

kell azt is, hogy ki végzi a mérést. Általában tartalmazza: a szolgáltatási 

időt, a szolgáltatás rendelkezésre állását, az ügyféltámogatás szintjeit, a 

várt teljesítményeket és reagáló képességet, a korlátozásokat, a 

funkcionalitást és a vészhelyzet esetén nyújtandó szolgáltatási szinteket. 

Tartalmazhat információkat a biztonsággal, a költségekkel és a 

terminológiával kapcsolatban is; 

Sérülékenység 
az informatikai rendszer olyan része vagy tulajdonsága, amelyen keresztül 

valamely fenyegetés megvalósulhat; 

Változás 

éles üzemben álló rendszer vagy rendszerek csoportjának egy 

meghatározott érvényes üzemi állapotából egy másik érvényes üzemi 

állapotába való átmenete, beleértve a rendszer első üzembe helyezését 

és üzemből történő kivonását is; 

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

kiváltson, kihasználjon egy adott sebezhetőséget; 
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XV. Mellékletek jegyzéke 

Sorszám: Megnevezés: Verziószám 

1. sz. melléklet Biztonsági eseménykezelési terv (sablon) 
v1 

2. sz. melléklet Incidens riport 
v1 

3. sz. melléklet Incidensek bejelentésének tartalmi követelményei 
v1 
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1. melléklet: Biztonsági Eseménykezelési Terv (sablon) 

A dokumentum az aktuális Biztonsági eseménykezelési tervet tartalmazza, amelyet a kormányhivatal 

szervezete a biztonsági esemény és incidenskezelési eljárásrend előírásai szerint: 

− Kidolgoz; 

− Tesztel; 

− Oktat; 

− Bevezet; 

− Ellenőriz; 

− Rendszeresen felülvizsgál. 

1. A BIZTONSÁGI ESEMÉNYKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZERE 

A biztonsági eseménykezelés szervezeti rendszerét a Biztonsági esemény és incidenskezelési eljárásrend 

tartalmazza. 

2. BIZTONSÁGI ESEMÉNYEK, INCIDENSEK KATEGORIZÁLÁSA 

A Biztonsági esemény és incidenskezelési eljárásrend VII. Biztonsági események, incidensek kategorizálása 

című fejezete szerint történik a biztonsági események, incidensek kategorizálása. 

A fentiek szerint 4 darab kategória került kialakításra: 

− Alacsony; 

− Közepes; 

− Magas; 

− Kritikus; 

3. A FELHASZNÁLÓI BEJELENTÉSEK KEZELÉSE 

Az Informatikai Üzemeltetők által észlelt események  

• Az informatikai üzemeltetői (rendszer- és alkalmazásgazdák) által észlelt incidensek, amelyeket az 

üzemeltetők személyesen a felhasználói Helpdesk rendszer fiókjukban visznek be. 

A felhasználók által bejelentett események: 

• amelyeket a Diszpécserek vagy a biztonsági eseményt észlelő felhasználók manuálisan visznek be a 

Helpdesk rendszerbe. 

• a 3. számú Melléklet tartalmazza a biztonsági incidens bejelentés tartalmi elemeit. 

Automatikusan észlelt események: 

Az eseményfigyelő és gyűjtő rendszerek által automatikusan észlelt és az eseménykezelő rendszerbe 

automatikusan betöltésre kerülő események forrásai:  

XY szoftver platform monitororozó rendszer: 

• Az Szoftver platform elemek és alkalmazások működésének monitorozását végzi.  

• Üzemeltető: (FELSOROLÁS) 

XY infrastruktúra monitororozó rendszer: 
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• Az infrastruktúra elemek működésének monitorozását végzi.  

• Üzemeltető: (FELSOROLÁS) 

• Az Helpdesk rendszerbe kerülő események: (FELSOROLÁS) 

XY technikai naplózó és naplóelemző rendszer: 

• Az XY rendszer valós idejű ellenőrzéseket végez a beérkező naplóbejegyzéseken 

• Az Helpdesk rendszerbe kerülő események: (FELSOROLÁS) 

Külső Tűzfal  

• Az Helpdesk rendszerbe kerülő események: (FELSOROLÁS) 

• Üzemeltető: (FELSOROLÁS) 

4. HAVI BIZTONSÁGI RIPORT 

Havonta jelentést kell készíteni az incidensekről.  

A havi biztonsági riport alapját képező incidensjelentések minimálisan elvárt tartalmi elemeit a 2. számú 

Melléklet tartalmazza.  

5. BIZTONSÁGI ESEMÉNYKEZELÉSI TERV TESZTELÉSE 

A tesztelést két szinten kell évente elvégezni: 

• A biztonsági eseménykezelő rendszer elemei (FELSOROLÁS) 

• Elhárítási eljárásrendek (FELSOROLÁS) 

Integrált teszt, kezelve az alapfolyamatokat 

• Felhasználói bejelentés a Helpdesk-en keresztül 

• Automatikusan detektált biztonsági események 

• Gyanús jelenségek 
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2. melléklet: Incidens riport 

Az incidensjelentés minimálisan elvárt tartalma a következő: 

 

1. A jelzést küldő szervezet; 

2. Incidens fellépésének időpontja; 

3. Észlelés időpontja; 

4. Incidens kategóriája; 

5. Az incidens besorolása; 

6. Incidens helyszíne (pl. hálózati hiba esetén melyik települést érinti a probléma); 

7. Incidenst leíró műszaki paraméterek (pl. melyik alkalmazás szerver node-ot érinti a probléma, IP címek); 

8. Szükség esetén magyarázat (szabad szöveges formában); 

9. Intézkedési javaslat, vagy “nincs teendő” szöveg; 

10. Reagálási idő megjelölése; 

A fenti információkat jól elkülönítve, azonnal felismerhető módon, a számozást követve kell a kommunikációs 

csatornának megfelelő formában megadni. 
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3. melléklet: Incidens bejelentés tartalmi követelményei 

1. Bejelentő és az incidenskezelő elérhetősége: 

− név; 

− szervezeti egység; 

− email cím; 

− telefonszám; 

− helyszín (levelezési cím, épület-emelet-iroda-íróasztal/gépszám). 

2. Incidens részletei: 

− Állapot változás időbélyeg (időzóna megadásával): az időpont, amikor az incidens kezdődött, amikor 

észlelték/felfedezték, amikor jelentették, amikor kezelték/befejeződött az incidens, stb.; 

− Fizikai helyszín (pl.: város, utca, iroda, gépterem…); 

− Incidens jelenlegi állapota (pl.: folyamatban lévő támadás); 

− Incidens forrása/oka (amennyiben ismert), beleértve a hosztnevet és IP címet; 

− Incidens leírása (pl.: hogyan vették észre, mit tapasztaltak); 

− Érintett erőforrás(ok) megnevezése; 

− Érintett erőforrás(ok) leírása (pl.: hálózat, hosztok, alkalmazások, adatok), beleértve a rendszerek 

hosztnevét, IP címét, és funkcióját; 

− Amennyiben ismert, az incidens kategóriát (pl.: támadás típusa), az incidenssel kapcsolatos támadási 

vektorokat, és indikátorokat (forgalom minták, registry kulcsok, stb.); 

− Priorizálási szempontok (funkcionális hatás, információs hatás, visszaállíthatóság, stb.); 

− Kezelési szempontok (pl.: ellopott, érzékeny adatokat tartalmazó laptop, „full disk encryption”-nel); 

− Válaszlépéseket hajtottak végre (pl.: hoszt kikapcsolása, leválasztása a hálózatról); 

− Más szervezetekkel felvették a kapcsolatot (pl.: szoftverszállító); 

− Általános megjegyzések. 

 



  

2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

21/2019. (VI.1.) utasításához 

 

 

Megismerési záradék 

 

Sorszám Szervezeti egység Munkatárs neve Megismerés 
dátuma 

Munkatárs 
aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

 

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, 

továbbá munkavállaló megismerte. 

 

 

        ……………………………… 

szervezeti egység vezetője 

 


