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I. Eljárásrend célja 

A Biztonságelemzési Eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend) dokumentum célja a kormányhivatal 

biztonságelemzési, értékelési eljárásrendjének rögzítése, mely magában foglalja a kormányhivatalra 

vonatkozó biztonságelemzéssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök 

meghatározását. 

Az Eljárásrend lefekteti mindazon elvárásokat, amelyek a biztonságelemzéssel, értékeléssel 

kapcsolatban az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 

L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) és az abban 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 (a továbbiakban: BM 

rendelet), az Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (a továbbiakban: IBIR) kialakítását és 

működtetését, valamint más jogszabályi követelményekben foglaltaknak való megfelelést biztosítják. 

 

II. Az Eljárásrend 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 minden 

erőforrására: infrastruktúrára, technológiára, szoftverelemekre, hardverelemekre, adathordozókra, 

adatokra. 

 

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. 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 IÜFV IFEFV 

Eljárásrend elfogadása 

és kihirdetése 
KMB KMB - IFEFV, IÜFV, IBF 

Eljárásrend rendszeres 

felülvizsgálata 
IBF IBF IÜFV, IÜR IFEFV 

Eljárásrend betartásának 

ellenőrzése 
IBF IBF IÜFV, IÜR - 

 

III.1 Az eljárásrend elkészítése és módosítása 

Az eljárásrend elkészítése és szükség szerinti módosítása az Informatikai Biztonsági Felelős (a 

továbbiakban: IBF) feladata és felelőssége, melynek végrehajtásában az IT üzemeltetésért felelős 

vezető vesz részt konzultációs célból. 

 

III.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. 

 

III.3 Az eljárásrend rendszeres felülvizsgálata 

Az IBF feladata és felelőssége az eljárásrendet felülvizsgálni minden olyan esetben – de legalább 

évente egyszer -, amikor azt szervezeti, műszaki, jogszabályi vagy egyéb változások indokolttá teszik. 

A felülvizsgálat eredményéről tájékoztatja az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezetőt, 

továbbá konzultációs célból szükség esetén bevonja az IT üzemeltetésért felelős vezetőt és az 

Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdákat. 

 

III.4 Az eljárásrend betartásának ellenőrzése 

Az eljárásrend betartásának ellenőrzése az IBF felelőssége és feladata, melyben közreműködik az IT 

üzemeltetésért felelős vezető, és szükség esetén az Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdák. 
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IV. Közreműködők és szerepkörök 

IBF - Informatikai biztonsági felelős 

IFEFV - Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető 

IÜFV - IT üzemeltetésért felelős vezető 

IÜR - Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdák 

KMB - Kormánymegbízott 

NE - Naplóelemző 

HVRA - Határvédelmi rendszeradminisztrátor 

HRA - Hálózati rendszeradminisztrátorok 

VRA - Vírusvédelmi rendszeradminisztrátorok 

IBM - Informatikai biztonsági megbízott 

DP - Diszpécser  
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V. Informatikai biztonság elemzése, mérése 

V.1 Biztonságelemzés, értékelés (3.3.4.2. [3,3,3]) 

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

Éves biztonságértékelési 

terv készítése 
IBF IBF - IFEFV, IÜFV 

Biztonságértékelés 

elvégzése 

IBF vagy külső 

független értékelők 

IBF vagy külső 

független értékelők 
IÜFV, IÜR  IFEFV, IÜFV 

Biztonságértékelési 

jelentés készítése 

IBF vagy külső 

független értékelők 

IBF vagy külső 

független értékelők 
IÜFV, IÜR IFEFV, KMB, (IBF) 

Biztonságértékelés 

alapján terv készítése 

IBF vagy külső 

független értékelők 
IFEFV IÜFV, IÜR, (IBF) KMB, (IBF) 

Biztonságértékelés 

alapján készült terv 

végrehajtása 

Érintett területek 

vezetői 
IFEFV IBF KMB 

 

Az IBF éves biztonságértékelési tervet készít minden év március 31-éig, melyben meghatározza, hogy 

a biztonsági értékelés mely elektronikus információs rendszerekre terjedjen ki és az egyes rendszerek 

viszonylatában mikor kerüljön végrehajtásra. 

A biztonságértékelési tervnek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: 

− az értékelés célját; 

− az értékelendő adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedéseket; 

− az alkalmazandó értékelési eljárásokat a biztonsági ellenőrzés hatékonyságának 

meghatározására; 

− az értékelési környezetet; 

− az értékelő csoportot és az értékelést végzők szerepét és feladatát. 

Az elvégzett tesztek és elemzések készítője (IBF vagy adott esetben külső független értékelő) a tesztek 

és elemzések alapján biztonságértékelési jelentést , illetve az elemzés alapján megállapított 

hiányosságok kezelésére tervet készít, valamint ezen dokumentumokat ismerteti az Informatikai 

feladatok ellátásáért felelős vezetővel és a Kormánymegbízottal. 

A jelentésben külön ki kell térni: 

− az egyes értékelt rendszereknek a szükséges biztonsági osztályok követelményeitől való 

eltérésére; 

− a kormányhivatal szervezeti egységeinek a szükséges biztonsági szint követelményeitől 

való eltérésére; 

− valamint az eltérések kezelésére vonatkozó részletes javaslatokra, intézkedésekre. 

Ezután az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető – az értékelés alapján – dönt arról, hogy 

szükséges-e további személyek értesítése, valamint végrehajtható-e a terv. 
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− Amennyiben a tervet az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető 

végrehajthatónak ítéli, a terv ütemezése szerint gondoskodik annak végrehajtásról a 

tervben esetlegesen érintett területek vezetőivel együttműködésben. Az intézkedések 

megvalósítását az IBF dokumentált formában ellenőrzi. Az intézkedések végrehajtóinak 

és a megvalósítást ellenőrző személyeknek egymástól eltérőnek kell lennie; 

− Amennyiben a tervet az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető nem ítéli 

végrehajthatónak, abban az esetben további egyeztetéseket kezdeményez a terv 

módosítására vonatkozóan az IBF-el (és a független értékelőkkel, amennyiben az 

értékelést külső független értékelők végezték) vagy szükség szerint a Kormánymegbízott 

elé terjesztheti, aki dönthet az esetlegesen felmerült kockázatok egyéb úton történő 

csökkentéséről vagy azok felvállalásáról is. 

V.2 Ellenőrzési irányelvek 

Az informatikai biztonság szinten tartása és növelése érdekében megfelelő kontrollokat kell kialakítani. 

A kontrollok kialakításánál elsődlegesen azt kell figyelembe venni, hogy azok által az informatikai 

biztonság szintje mérhető legyen. 

Az IBF az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezetővel együttműködve határozza meg az 

ellenőrzések területeit. Minden területhez külön-külön meg kell fogalmazni az ellenőrzési 

célkitűzéseket. A célkitűzések az alábbiak lehetnek: 

− Jogszabályoknak, belső szabályozásnak történő megfelelés, 

− Nem kívánatos üzemeltetési tendenciák visszaszorítása, 

− Nem kívánatos fejlesztési tendenciák visszaszorítása, 

− Nem kívánatos felhasználói tendenciák visszaszorítása, 

− A felhasználók informatikai biztonságtudatossági szintjének növelése. 

Az ellenőrzési célkitűzések ismeretében meg kell jelölni az ellenőrzés eszközeit (dokumentumok, 

naplók, szoftverek, adatok, amelyek a biztonsági rendszerről hiteles képet tudnak adni), valamint azok 

tartalmi követelményeit. 

Az ellenőrzés eredményét minden esetben ki kell értékelni, és a megfelelő következtetéseket le kell 

vonni, illetve vissza kell csatolni a biztonsági folyamatokba. Szükség esetén felelősségre vonási eljárást 

kell kezdeményezni. 

Az ellenőrzéseket  

− információk bekérése, 

− dokumentumok, dokumentációk vizsgálata,  

− technikai berendezések által rögzített adatok elemzése, 

− személyes beszámoltatás, 

− és helyszíni szemlék alapján kell végrehajtani. 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ellenőrzések területei az alábbiak lehetnek: 

− Megfelelőségi vizsgálat: 
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o melynek célja felderíteni, hogy a kormányhivatal rendelkezik-e a jogszabályi 

előírásokban meghatározott személyi, eljárási, tárgyi feltételekkel, és azok 

megfelelően dokumentáltak-e. 

− Az informatikai biztonság szintjére vonatkozó vizsgálat: 

o melynek célja felderíteni, hogy az informatikai biztonság szintje megfelel-e a 

meghatározott védelmi szintnek. 

− Az informatikai biztonsági szabályok, előírások betartásának ellenőrzése: 

o melynek célja felderíteni, hogy az informatikai biztonsági szabályokat az illetékes 

személyek ismerik-e és betartják-e. Ez az ellenőrzés az informatikai biztonság 

egy-egy területére is leszűkíthető. 

 

Az ellenőrzések végrehajtásával szemben alapvető követelmény, hogy az alkalmazott módszer 

biztosítsa: 

− a tárgyszerűséget, 

− a valósághű képet, 

− a valós helyzet feltárását. 

 

V.3 Speciális értékelések (3.3.4.3. [4,4,4]) 

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

Speciális értékelések 

végrehajtásának 

kezdeményezése 

IBF IBF IFEFV, IÜFV KMB 

Speciális értékelések 

végrehajtásának előzetes 

jóváhagyása 

KMB KMB - IBF 

Speciális értékelések 

végrehajtása 
IBF IBF - IFEFV, IÜFV 

Speciális értékelések 

végrehajtása (külső 

független értékelők által, 

vagy bevonásával) 

külső független 

értékelők 

külső független 

értékelők 
IBF IFEFV, IÜFV 

Értékelési jelentés 

elkészítése 
IBF IBF - IFEFV, KMB 

Értékelési jelentés 

elkészítése (külső 

független értékelők által) 

külső független 

értékelők 

külső független 

értékelők 
IBF IFEFV, KMB 

 

A kormányhivatal a védelmi intézkedések értékelése keretében, szükség esetén – bejelentés mellett 

vagy bejelentés nélkül – alapos belső fenyegetettség értékelést, a biztonságkritikus egyedi fejlesztésű 
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szoftverelemek forráskód elemzését és ún. social engineering típusú (pl. beugrató email támadás 

szimulálása vagy telefonos adathalászat szimulálása) értékeléseket végezhet. 

Az ilyen jellegű speciális értékelések szükségességét az IBF állapítja meg az Informatikai feladatok 

ellátásáért felelős vezető és az IT üzemeltetésért felelős vezető közreműködésével, majd a 

végrehajtás feltételeiről és szükséges erőforrásairól a Kormánymegbízottal egyeztet, aki dönt az 

értékelés elvégzéséről. 

Speciális értékelések kizárólag a Kormánymegbízott előzetes írásbeli engedélyével történhetnek, 

ezeknek végrehajtását a bonyolultságuktól függően az IBF vagy külső független értékelők végzik. A 

feltárt hibákról az értékelést végző jelentést készít és azt az Informatikai feladatok ellátásáért felelős 

vezető, az IBF és a Kormánymegbízott számára ismerteti. 

V.4 A biztonsági teljesítmény mérése (3.3.4.4. és 3.3.5.2. [3,3,3]) 

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

A biztonsági teljesítmény 

mérése 
IBF IBF 

NE, HVRA, HRA, 

VRA, IÜR, IÜFV, 

IBM, DP 

IFEFV, KMB 

Összefoglaló jelentés 

készítése a biztonsági 

teljesítményről 

IBF IBF 

NE, HVRA, HRA, 

VRA, IÜR, IÜFV, 

IBM, DP 

IFEFV, KMB 

 

A biztonsági teljesítményt legalább a biztonsági események elemzésével és az elvégzett 

sérülékenységvizsgálatok kritikus megállapításaival kell értékelni. Az IBF rendszeresen (lehetőség 

szerint évente) összefoglaló jelentést készít az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető és a 

Kormánymegbízott számára az aktuális biztonsági teljesítményről. A biztonsági teljesítmény 

mérésében és annak dokumentálásában közreműködnek a naplóállományok elemzését végző 

Naplóelemzők, a Határvédelmi rendszeradminisztrátorok, a Hálózati rendszeradminisztrátorok, a 

Vírusvédelmi rendszeradminisztrátorok, az Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdák, az IT 

üzemeltetésért felelős vezető, az Informatikai biztonsági megbízottak és a HelpDesk rendszert 

kezelő Diszpécser munkatársak. 

V.4.1 Sérülékenységi teszt (3.3.5.3. [3,3,3]) 

Az informatikai biztonsági szint mérésének egyik leghatásosabb módszere a technikai audit jellegű 

felmérések: 

− az elektronikus információs rendszer Internet felőli, külső sérülékenységeinek vizsgálata; 

− az elektronikus információs rendszer belső sérülékenységeinek vizsgálata; 

− webes alkalmazások vizsgálata; 

− vezeték nélküli kapcsolatok (WiFi) vizsgálata. 

A vizsgálatokat az IBSZ XI. Informatikai biztonság értékelése és mérése című fejezetében 

meghatározott időközönként (lehetőség szerint évente) kell végrehajtani/végrehajtatni. 
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Az ilyen jellegű vizsgálatok dokumentációja a sérülékenységvizsgálati jelentés és a feltárt hiányosságok 

kijavítására vonatkozó javaslatokat, feladatokat tartalmazó intézkedési terv (együttesen értékelési 

jelentés), melyet a vizsgálat elvégzője készít el, az intézkedések felelőseit pedig az IBF javaslatára a 

Kormánymegbízott rendeli hozzá a feladatokhoz. 

V.4.2 Privilegizált hozzáférés (3.3.5.3.4. [3,3,3]) 

Szükség esetén - az IBF által ellenőrzött és dokumentált körülmények közt - az elektronikus 

információs rendszert üzemeltető Informatikai feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységnek 

privilegizált hozzáférést is biztosítania kell a sérülékenységvizsgálat végrehajtásához a vizsgálat 

időtartamára. Erre az IBF és az IT üzemeltetésért felelős vezető javaslatára az Informatikai 

feladatok ellátásáért felelős vezető ad utasítást. 

V.4.3 Felfedhető információk (3.3.5.3.5. [3,3,3]) 

A sérülékenységvizsgálatok elvégzése után, az értékelési dokumentációban fel kell mérni, hogy egy 

támadó milyen érzékeny adatokhoz férhet hozzá a vizsgált informatikai rendszerekről. A vizsgálat 

eredményéről készült dokumentumot az IBF-nek át kell adni a sérülékenységvizsgálat után a lehető 

leghamarabb. 

V.4.4 Feltárt sérülékenységek kezelése 

A feltárt sérülékenységek kezelése az IT üzemeltetésért felelős vezető és az Informatikai feladatok 

ellátásáért felelős vezető felelőssége, melynek végrehajtását az IBF felügyeli. 

Amennyiben a vizsgálat valamilyen sérülékenységet fedezett fel (átadott értékelési jelentésben) és az a 

vizsgált szoftver frissítésével orvosolható, az Alkalmazás támogató rendszergazdák az IT 

üzemeltetésért felelős vezető felügyeletével kötelesek azonnal gondoskodni a frissítés 

végrehajtásáról. Egyéb esetben az IT üzemeltetésért felelős vezetőnek az IBF közreműködésével 

végrehajtási tervet kell készítenie a szükséges módosítások és konfigurációs változtatások 

végrehajtásáról. 

V.4.5 A mérési adatok feldolgozása, visszacsatolása 

Az informatikai biztonság szempontjából kritikus pontokon mérési és ellenőrzési rendszert kell 

bevezetni. Informatikai biztonsági incidens vagy kiugró érték esetén az IBF írásban tájékoztatja az 

Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezetőt, annak érdekében, hogy az elektronikus 

információs rendszereket érintő esetlegesen felmerült kockázatok kezelése időben megtörténjen. 

A biztonsági incidensek kivizsgálása és kezelése során a Biztonsági esemény és incidenskezelési 

eljárásrend előírásai szerint kell eljárni. 

V.4.6 Az elektronikus információs rendszerek értékelése 

Az elektronikus információs rendszerek kritikus elemeit, illetve biztonsági eszközeinek naplóállományait 

folyamatosan értékelni kell. Az ilyen jellegű értékelésnek legalább az alábbi területeket kell lefednie: 

− Határvédelmi incidensek, és hálózati illegális tevékenység; 

− Vírusvédelmi incidensek; 
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− Jogosultság kezelési incidensek; 

− Mentési feladatok sikeres/sikertelen végrehajtása;  

− Külső felhasználók tevékenységei, távoli elérések naplózása; 

− Privilegizált felhasználók tevékenységei; 

− Biztonsági riasztórendszerek naplózása (pl.: UPS, Tűzvédelem stb.); 

− Kritikus adatok törlése, másolása. (pl.: rendszerfájlok, naplók, magas védelmet igénylő 

adatok). 

A naplóállományok értékelését a Naplózási eljárásrend V.4 Naplóvizsgálat és jelentéskészítés című 

fejezetében meghatározottak szerint kell végrehajtani. 

V.4.7 Informatikai biztonsági rendszer felülvizsgálata 

Az informatikai biztonsági rendszer ellenőrzése során legalább az alábbi szempontokat kell vizsgálni: 

− az informatikai biztonsági rendszer jogszabályi előírásoknak megfelelő működését 

(elsősorban az Ibtv.- előírásainak való megfelelés), 

− az informatikai biztonsági rendszer felépítését, 

− az informatikai biztonsági szabályok érvényesülését a folyamatokban, 

− az informatikai biztonsági rendszer előírt dokumentumainak meglétét, naprakész állapotát, 

− az informatikai személyzet, illetve a felhasználók informatikai biztonsági ismereteinek 

megfelelőségét, 

− az adatokra és rendszerekre vonatkozó kezelési szabályok betartását, 

− a kockázatelemzés és a kockázatok kezelése során alkalmazott módszerek megfelelő 

alkalmazását, 

− a naplózási rendszer megfelelő alkalmazását, 

− a biztonsági események és incidensek kezelésének gyakorlatát, 

− a szükséges mértékű felelősségre vonás gyakorlatát, 

− a mentési rendszer megfelelő alkalmazását, 

− a vírusvédelmi rendszer megfelelő alkalmazását, 

− a határvédelmi rendszer megfelelő alkalmazását, 

− az elektronikus információs rendszert fejlesztők, üzemeltetők és felhasználók informatikai 

biztonsággal kapcsolatos ismereteit, 

− a hozzáférési jogosultságok nyilvántartásának naprakészségét, a kiadott jogosultságok 

szükségességét, 

− az informatikai üzemeltetési és fejlesztési dokumentációk pontosságát, naprakészségét, a 

változások követését, megfelelő kezelését, nyilvántartását, 

− a felhasználók adathordozó és mobil eszköz használati szokásait, 

− az alkalmazott szoftverek jogtisztaságát, 

− a vonatkozó beszerzések informatikai biztonsági követelményeinek teljesülését, 

− a vonatkozó szerződések biztonsági szempontú megfelelőségét, 

− a fizikai biztonsági előírások betartását. 
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V.4.8 A kiértékelt adatok feldolgozása 

A biztonsági folyamatok és rendszerek értékelésének eredményeiről az IBF évente tájékoztatja a 

Kormánymegbízottat egy írásban történő beszámoló formájában. 
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VI. 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; 

Adathordozó 

az adatok tárolására, megőrzésére szolgáló, beépített vagy cserélhető 

eszközök összefoglaló neve; 

Auditálás előírások teljesítésére vonatkozó megfelelőségi vizsgálat, ellenőrzés; 

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 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) 

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; 
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Fogalom Meghatározás 

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; 

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; 

Hálózat 

számítógépek (vagy általánosabban elektronikus információs rendszerek) 

összekapcsolása, és az összekapcsolt rendszerek legkülönbözőbb 

komponensei közötti adatcserét megvalósító logikai és fizikai eszközök 

összessége; 

Hozzáférés 

olyan eljárás, amely valamely elektronikus információs rendszer 

használója számára – jogosultságának függvényében – meghatározott 

célra, helyen és időben elérhetővé teszi az elektronikus információs 

rendszer erőforrásait, elérhetővé tesz a rendszerben adatokként tárolt 

információkat; 

Információ 
bizonyos tényekről, tárgyakról vagy jelenségekről hozzáférhető formában 

megadott megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret; 

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 gondatlan, hibás kezelés az IT műveletek és implementáció 

során 
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Fogalom Meghatározás 

Kockázat 

a fenyegetettség mértéke, amely egy fenyegetés bekövetkezése 

gyakoriságának (bekövetkezési valószínűségének) és az ez által okozott 

kár nagyságának a függvénye; 

Kockázatelemzés 

az elektronikus információs rendszer értékének, sérülékenységének 

(gyenge pontjainak), fenyegetéseinek, a várható károknak és ezek 

gyakoriságának felmérése útján a kockázatok feltárása és értékelése; 

Mobil eszköz 

olyan kisméretű hordozható számítástechnikai eszköz, amely vezeték 

nélküli adattovábbításra képes, cserélhető vagy beépített adathordozóval 

és önálló áramforrással rendelkezik. Ilyen eszköz az okostelefon, tablet, 

PDA, ebook-olvasó stb. 

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; 

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; 

 

 

  






