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I. Eljárásrend célja 

Ezeket a rendelkezéseket egy adott elektronikus információs rendszer tekintetében abban az esetben 

kell alkalmazni, ha az adott elektronikus információs rendszert az érintett szervezet üzemelteti. 

Üzemeltetési szolgáltatási szerződés esetén szerződéses kötelemként kell érvényesíteni ezeket a 

rendelkezéseket, és azokat a szolgáltatónak kell biztosítania. 

II. Az eljárás hatálya 

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

területekre terjed ki. 

II.1 Tárgyi hatály 

Kiterjed az üzemeltetett: 

− elektronikus információs rendszerek működtetésére szolgáló alap- és 

rendszerprogramokra és az alkalmazási programokra azok tulajdonviszonyoktól 

függetlenül, 

− a feldolgozás alatt lévő, ott tárolt, illetve a feldolgozás eredményeképpen létrejött 

adatokra és adathordozókra, függetlenül azok keletkezési helyétől és megjelenési 

formájától. 

II.2 Területi hatály 

A Kormányhivatal székhelyére, telephelyeire vonatkozik, ahol elektronikus információs rendszereket 

üzemeltetnek. 

II.3 Személyi hatály 

Az eljárásrend személyi hatálya Kormányhivatal által közvetlenül vezetett szervezeti egységek, szakmai 

főosztályok és kerületi hivatalok valamennyi tisztviselőjére, foglalkoztatottjára, valamint 

közfoglalkoztatottaira kiterjed, (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), akik az eljárásrend céljában 

meghatározott tevékenységet látnak el. 

Az eljárásrend előírásait minden olyan külső partnerrel kötött szerződésben érvényesíteni kell, 

amelynek keretében a külső partner (beleértve annak munkavállalóit, alvállalkozóit, illetve az általa 

meghívott, a teljesítésben közreműködő egyéb személyeket is) az eljárásrend területi hatálya alá eső 

helyen munkát végez, vagy oda szállít, illetve a Kormányhivatal informatikai eszközeivel, szoftvereivel, 

adataival, dokumentumaival kapcsolatban bármilyen tevékenységet. 
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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 

IBM, IÜFV, VRA, 

NFRA, IÜR, ATRG 

IFEFV 

Eljárásrend 

elfogadása és 

kihirdetése 

IFEFV IFEFV - 

IBF, IBM, IÜFV, 

VRA, NFRA, IÜR, 

ATRG 

Eljárásrend 

rendszeres 

felülvizsgálata 

IBF IBF 
IBM, IÜFV, VRA, 

NFRA, IÜR, ATRG 
IFEFV 

Eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése 

IBF IFEFV 
IBM, IÜFV, VRA, 

NFRA, IÜR, ATRG 
- 

 

III.1 Az eljárásrend készítése és módosítása 

Az eljárásrend elkészítése és szükség szerinti módosítása az Informatikai biztonsági felelős feladata 

és felelőssége, figyelembe véve a Informatikai biztonsági megbízott(ak),  Infrastruktúra 

üzemeltetési rendszergazdák, Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor(ok), Naplózásért felelős 

rendszeradminisztrátor(ok) és a Alkalmazás támogató rendszergazdák javaslatait. 

III.2 Az eljárásrend elfogadása és kihirdetése 

Az eljárásrend elfogadása és kihirdetése az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető 

feladata, melyről az érintetteket tájékoztatja. 

III.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. 

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

továbbá konzultációs célból szükség esetén be kell vonni az Informatikai biztonsági megbízottat, 

Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdákat, Vírusvédelmi rendszeradminisztrátorokat, 

Naplózásért felelős rendszeradminisztrátorokat és az Alkalmazás támogató rendszergazdákat.  
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III.4 Az eljárásrend betartásának ellenőrzése 

Az eljárásrend betartásának ellenőrzése az Informatikai Biztonsági Felelős feladata, melyben 

közreműködik az Informatikai biztonsági megbízott, Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazda, 

Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor, Naplózásért felelős rendszeradminisztrátor és az 

Alkalmazás támogató rendszergazda. A felelősség az Informatikai feladatok ellátásáért felelős 

vezetőé. 

 

IV. Közreműködők és szerepkörök 

IFEFV - Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető 

IBF - Informatikai biztonsági felelős 

IBM - Informatikai biztonsági megbízott 

IÜFV - Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető 

IÜR - Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdák 

VRA - Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor  

NFRA - Naplózásért felelős rendszeradminisztrátor  

ATRG - Alkalmazás támogató rendszergazdák   



7 / 26 oldal 

V. Rendszer és információ sértetlenségi eljárásrend 

V.1 Hibajavítás és javítócsomagok kezelése (3.3.11.3. [-,2,-]) 

V.1.1 Hibajavítás 

A hibajavítással kapcsolatos sértetlenség biztosításának követelményei a Szoftver és információ 

sértetlenség fejezetben találhatók. 

A Biztonsági esemény és incidenskezelési eljárásrendben rögzített lépéseket az alábbi irányelvek 

mentén kiválasztott esetekben kell a hibajavítási folyamatot kiegészíteni sértetlenséget biztosító 

intézkedésekkel: 

- Magas rendelkezésre állású rendszerek, melyek online adatszinkronizációjának sérülése, 

- Adattárház struktúrák elsődleges és másodlagos tárhelyek szinkronizációjának sérülése, 

- Adatmigrációt követő meghibásodás, 

- Adatcserefolyamatok (interfészek) illetve időzített munkafolyamatok (scheduled jobok) 

meghibásodása. 

Minimum az alábbi intézkedéseket kell megtenni a sértetlenség megőrzése érdekében: 

- Gondoskodni kell a megfelelő visszaállítási pont meghatározásáról és a visszaálláshoz 

szükséges mentés elkészítéséről, 

- Rögzíteni kell a sértetlen adathalmaz meghatározásához szükséges elveket (időbeli, 

érintettségi dimenzió szerint), 

- A szükséges intézkedéseket egyedileg kell kialakítani azon adatok esetében, ahol a 

sértetlenség nem biztosított (alternatív és ismételt adatbevitel, műszaki adat helyreállítás 

 

V.1.2 Biztonsági javítócsomagok kezelése 

Az informatikai rendszerek biztonságának fontos eleme a gyártók által kiadott biztonsági hibajavítások 

kezelése. Az elektronikus információs rendszerek hibáit azonosítani, jelenteni és javítani kell. 

Javítócsomagok telepítésén túl a biztonsági beállításokat is minden esetben ellenőrizni kell (kiemelt 

tekintettel a biztonságkritikus rendszerekre és rendszerelemekre). 

A biztonsági javítócsomagok kezelésének fő lépései: 

− Felmérés 

− Elemzés 

− Tesztelés 

− Telepítés 

− Ellenőrzés 

A biztonsági és rendszerprogram javításoknak megfelelő időben alkalmazásra kell, hogy kerüljenek a 

következő szinteken:  

− operációs rendszer,  
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− adatbázis,  

− dobozos, vagy egyedi alkalmazások 

− hálózati aktív eszközök 

Az Alkalmazás támogató rendszergazdáknak az IT üzemeltetésért felelős vezető felügyeletével az 

alábbi feladatokat kell elvégezni: 

− elkészítik és aktualizálják a rendszerek nyilvántartását; 

− szakmai kapcsolatot tartanak az eszközök szállítójával, gyártójával; 

− folyamatosan tájékozódnak az újabb fenyegetettségekről és a megjelenő javításokról; 

− értékelik a feltárt hibákból, a javítócsomag telepítésből / elmaradásából eredő kockázatot; 

− ha szükséges, a frissítéseket időben letöltik az Internetről, vagy beszerzik a beszállítótól, 

tesztelik, és a változáskezelés szabályait betartva, a rendszerbe illesztik, 

− rendszeresen felülvizsgálják a javítócsomagok telepítésének státuszát; 

− rendszeresen felülvizsgálják az eszközök beállításait, szükség esetén javaslatokat tesznek 

azok módosítására, majd elvégzik a szükséges beállításokat; 

− rendszeresen jelentik a biztonsági javítócsomagok telepítési státuszát, illetve a felmerült 

kockázatokat az Informatikai biztonsági felelősnek; 

− a folyamatban résztvevőknek a javítócsomagok kezelésével kapcsolatos ismereteket átadják.  

V.1.2.1 Felmérés 

A kiadott javítások figyelésének és dokumentálásának az alapját a folyamatosan aktualizált CMDB-ből 

kinyerhető információk alkotják, mely által egyértelmű, hogy milyen eszközhöz milyen hibajavítások 

figyelése szükséges.  

A nyilvántartásnak minimum szinten az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

− hardware alapadatok; 

− BIOS / firmware verziószám 

− az alkalmazott operációs rendszer; 

− adatbázis-kezelő(k) típusa;  

− az alkalmazások neve és verziószáma.  

A folyamatosan karbantartott és aktualizált nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy az adott rendszer 

adott elemének karbantartásáért ki felel. 

V.1.2.2 Elemzés 

Az elérhető frissítések elemzésekor alapvető szempont annak értelmezése, hogy milyen biztonsági 

rések érinthetik az egyes informatikai rendszereket. Az elemzés során biztosítani kell, hogy csupán a 

szükséges frissítések kerüljenek telepítésre, és csak oda, ahol azokra szükség van.  

Azoknál az eszközöknél, melyekre a biztonsági javítócsomagok valamilyen okból nem telepíthetők (pl. 

a rendszeren futó alkalmazás / szolgáltatás nem működne, vagy a rendszer szállítójával kötött 
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szerződés nem engedi, stb…), vagy a közvetlen támadás esélye minimális, kiegészítő védelmi 

intézkedések alkalmazása szükséges (pl. tűzfal, router konfiguráció, illetve behatolás detektáló (IDS) 

alkalmazása).  

V.1.2.3 Tesztelés 

Telepítés előtt tesztelni kell a hibajavítással kapcsolatos szoftverfrissítéseket az érintett szervezet 

feladatellátásának hatékonysága, a szóba jöhető következmények szempontjából. A tesztelés 

végrehajtása annak ellenőrzésére irányul, hogy nem kerültek-e hibák a szoftver változatlanul hagyott 

területeibe, illetve hogy a hiba javításával nem jelentek-e meg további hibák (ellenőrző teszt). A 

tesztelési folyamatok és felelősségek tekintetében a Konfigurációkezelési eljárásrendben foglaltak az 

irányadók. 

A tesztelést minden esetben a biztonsági frissítés kiadását követő 1 héten belül meg kell kezdeni. A 

biztonsági frissítések éles környezetben való telepítésénél törekedni kell kliensek esetében a kiadást 

követő 4 héten belüli végrehajtásra, a kiszolgáló szerverek esetében pedig (a funkcionalitás 

függvényében) a 2 héten belüli végrehajtásra A telepítés ütemezését, az esetleges funkcionális leállás, 

szükséges újraindítások és a kockázat mértékének figyelembe vételével kell meghatározni. 

A tesztelésnek ki kell terjednie az eszköz funkcionalitására, más rendszerekkel való együttműködésére, 

az elvárt biztonsági szint vizsgálatára, illetve a rendszer előző állapotának visszaállíthatóságára. Több 

javítócsomag egyidejű telepítése esetén, a telepítés sorrendjét is meg kell határozni.  

Munkaállomásokra telepítendő javítócsomagok tesztelését egy reprezentatív számú munkaállomáson 

kell elvégezni. 

Külső cég által fejlesztett, támogatott rendszerek esetében a szolgáltató gyakran csak a saját 

tesztelésük után engedi meg javítócsomagok telepítését. Ilyen esetekben a szolgáltatóval szorosan 

együttműködve kell elérni, hogy a biztonsági javítócsomagok, szükséges beállítások időben 

megtörténjenek. 

V.1.2.4 Telepítés 

A telepítést az előre meghatározott lépésekben és ütemezésben foglaltak szerint kell végrehajtani. A 

javítócsomagok telepítését a változáskezelési szabályzat alapján kell végezni. A javítócsomag(ok) 

telepítéséhez szükséges lépéseket dokumentálni kell az éles rendszerben történő telepítés előtt. 

V.1.2.5 Ellenőrzés 

Ellenőrzések célja, hogy az informatikai rendszer folyamatosan biztosítsa az elvárt biztonsági osztály 

által képviselt védelmi szintet, felszínre kerüljenek az esetleges telepítési hibák és a rendszerből adódó 

biztonsági rések. Továbbá támogatja, hogy ezekre az esetleges rendellenességekre megtörténhessen 

a szervezet reakciója. 
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A megállapított hibák, biztonsági frissítések aktuális állapotát (jelentett, tesztelés alatt, telepített, ...) 

automatikus mechanizmussal legalább havi rendszerességgel visszaellenőrizni és frissíteni kell. 

(3.3.11.3.2. [-,4,-]) 

V.1.3 End of Life rendszerek kezelése 

- nyilván kell tartani (évente felülvizsgálni az éves költségvetés tervezés megelőzően) 

- éves költségvetés tervezése során az ebben a kategóriába eső informatikai elemeket (SW, HW, 

egyéb) szerepeltetni kell  

o figyelembe véve a szükséges beruházás átfutás idejét,  

o éves költségvetés éven belüli hatályba lépésének idejét.  

A nyilvántartás vezetésének felelőssége az IT üzemeltetésért felelős vezető. 

Amennyiben az End of Life informatikai elemek cseréje adott határidőre nem valósítható meg, az általuk 

hordozott kockázatokat értékelni kell, melynek eredménye alapján a lehető legrövidebb időn belül 

gondoskodni kell azok átmeneti kezelésről, amelyet az Informatikai biztonsági felelős szakmai 

támogatásával, az Informatikai feladatok ellátásáért felelős vezető jóváhagyásával kell 

megvalósítani, pl.: 

− a nem feltétlenül szükséges funkcionalitásokat le kell állítani 

− extra biztonsági réteg létrehozása pl. operációs rendszer szinten (network application firewall, 

unified security solution) 

− a rendszert el kell szeparálni, létre kell hozni egy zárt, kontrollált hálózati környezetet (network 

isolation) 

− log level emelés, gyakoribb naplózás megfigyelés 

Az incidens menedzsment folyamatot haladéktalanul aktiválni kell és ellenőrizni kell, hogy azon 

időszakban, amikor a kérdéses rendszer védtelen volt történt-e olyan támadás, amely következményei 

a jövőben problémát jelenthetnek (pl. bejutott aktív kód).  

A leírt átmeneti állapotot a lehető legrövidebb idő alatt meg kell szüntetni: 

− a rendszer, vagy rendszer komponens számára további (kiterjesztett) támogatás vásárlásával, 

amely után minimum a biztonsági hibák javítása megvalósítható 

− a rendszer, vagy rendszer komponens kiváltásával 

− végső esetben a rendszer, vagy rendszer komponens végleges leállításával 

VI. Kártékony kódok elleni védelem (3.3.11.4. [2,2,2]) 

A Vírusvédelmi rendszeradminisztrátornak az Informatikai biztonsági felelős ellenőrzésével valós 

idejű, a levelezés esetén több szintű vírusvédelmet kell kialakítani a hatékony védelem érdekében, 

amely a végpontokon (munkaállomásokon) és az adatáramlás központjain (alkalmazás, fájl- és 

levelezés kiszolgálókon) működik. 

A több szintű vírusvédelem kialakítása tekintetében az elektronikus információs rendszer be- és kilépési 

pontjai közé tartoznak 
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− az elektronikus levelező szerverek 

− a web szerverek 

− a proxy szerverek 

− a távoli elérés szerverek 

− a tűzfalak 

− a munkaállomások 

− a hordozható számítógépek 

− és a mobil eszközök 

A kártékony kód elleni alkalmazáshoz tartozó szoftverfrissítések kezelése az Informatikai üzemeltetési 

eljárásrendben foglalt változáskezelési folyamatok és a Konfigurációkezelési eljárásrend hatálya alá 

esik. 

A vírusvédelmi rendszert úgy kell beállítani, hogy kártékony kód észlelése esetén a vírusvédelmi 

rendszer elsődleges akcióként automatikusan kísérelje meg a tisztítást, amennyiben az sikertelen, 

akkor a fertőzésgyanús állományt a rendszernek automatikusan karanténba kell helyeznie. 

A vírusvédelmi alkalmazás által generált riasztásnak a kártékony kód észlelésekor történt intézkedés 

sikertelensége esetén értesítenie kell a felhasználót és rögzítenie kell központi kezelés naplójában.  A 

vírusvédelmi rendszer alapbeállítása során meg kell adni a kritikus események értesítésére használt e-

mail címet/címeket. A kártékony kód észlelésével és elhárításával kapcsolatos intézkedéseket 

dokumentálni kell. 

VI.1 Kéretlen üzenetek elleni védelem (3.3.11.9. [-,4,-]) 

Az elektronikus levelezés során az elsődleges szűrést a „SMTP gateway” funkcióval rendelkező 

rendszernek kell megvalósítania, a levelezés biztonságának megteremtését pedig kéretlen levél (spam) 

szűrő rendszer alkalmazásával, valamint vírusvédelmi rendszer használatával kell biztosítani. Az egyéb 

lehetséges vírus bejutási irányok védelmét az alkalmazott munkaállomás(ok) és szerver számítógép(ek) 

állandó vírusvédelmének kell biztosítania. 

Az Infrastruktúra üzemeltetési rendszergazdáknak minden elektronikus levelezési átjárót úgy kell 

konfigurálni, hogy megakadályozzák a spamek és a kártékony programok (vírusok, férgek, 

kémprogramok, stb.) továbbjutását. A rendszer által spamnek minősülő levelet karanténba kell helyezni, 

a visszatartott levélről a címzettet tájékoztatni kell. A címzett a levelet a karanténban megtekintheti, 

kezelheti. A kéretlen levelek kezelését, az új verziók frissítésének telepítését központilag kezelt 

megoldással kell végezni (összhangban a konfigurációkezelési eljárásrenddel). 

Az alkalmazott beállításokat a Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor hagyja jóvá. 

VI.2 A vírusvédelmi rendszer szintjei 

VI.2.1 Elektronikus levelezés vírusvédelme 

Az elektronikus levelezés biztonsága érdekében az elektronikus levelezést biztosító hálózati 

szegmensben is kell vírusvédelmi eszközt üzemeltetni. (Ez lehet levelező szerveren futó alkalmazás, 
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vagy a levelező szerver előtétjeként alkalmazott vírusvédelmi eszköz). A szűrésnek ki kell terjednie a 

levélbe illesztett scriptek, active-x komponensek ellenőrzésére. Mellékletek esetében a tömörített 

állományokban, az egymásba ágyazott tömörítésekben is szükséges az ellenőrzés elvégzése. 

Minden, akár a Kormányhivataltól belülről, akár az Internet felől érkező elektronikus levélnek át kell 

haladnia ezen az eszközön. Ha ez nem biztosítható, pl. ha a számítógép a belső hálózattól függetlenül 

is tud e-mailt küldeni/fogadni (pl. mobil Internetes kapcsolat) a levelek szűrését az adott 

munkaállomáson kell megvalósítani. 

A vírusvédelmi szoftver működése során bekövetkezett eseményekről naplót kell készítenie, jelentések 

küldésére és a monitoring rendszerbe történő bekötésre is alkalmasnak kell lennie. 

A vírusvédelmi rendszernek legalább a következő lehetőségeket kell nyújtania: 

− szabadon megadható levéltovábbítási szabályrendszer, 

− levelek fogadása és küldése SMTP-n keresztül, 

− levelek vírusellenőrzése, 

− levelek kiterjesztés alapú csatolmányszűrése, 

− levelek fejléc szerinti szűrése (levél tárgya alapján), 

− nagy mennyiségű levél gyors feldolgozása, 

− tömörített állományok ellenőrzése, 

− naplózás, állítható naplózási szintekkel, 

− e-mail értesítések küldése az eseményekről, 

− párhuzamos feldolgozás (multi-process), nagy forgalmú levelezőrendszerek kiszolgálására, 

− konfigurálható erőforrás-kihasználás, 

− szűrt levelek karanténba helyezése, 

− kéretlen levelek (spam) szűrése, 

− levelezőrendszertől független megoldás, 

− napi vírusadatbázis frissítés. 

VI.2.2 Szerverek vírusvédelme  

A szerverek védelme nem csak a tárolt adatok biztonságát, hanem a hozzájuk kapcsolódó kliens gépek 

másodlagos védelmét is biztosítja. A vírusvédelmi programnak rezidens védelemmel kell rendelkeznie, 

továbbá átfogó, teljes védelmet kell nyújtania a kiszolgáló számára. A termékfrissítő komponensének 

kell gondoskodnia az aktuális frissítések letöltéséről. A frissítést számos forrásról el kell tudni végezni 

(CD, FTP, HTTP, hálózati útvonal). A frissítéseknek modulárisnak kell lenniük, azaz a program mindig 

csak a szükséges frissítő csomagokat töltse le. 

A rendszernek alapértelmezetten tartalmaznia kell a leggyakrabban alkalmazott feladatokat (pl. napi 

szintű adatbázis frissítés). A működése során bekövetkezett eseményekről naplót kell készítenie, 

valamint jelentések küldésére is alkalmasnak kell lennie. 

A rendszernek legalább a következő lehetőségeket kell nyújtani: 

- különálló védelmi területek a háttértárak, vagy azok egységeinek egyedi kezelésére, 
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- kézi, automatikus és időzített víruskeresés, 

- minél egyszerűbb felhasználói felület, 

- feladatorientált működés,  

- moduláris frissítések, 

- intelligens karantén a fertőzött fájlok elkülönítésére, 

- tömörített állományok ellenőrzése, 

- a vírusadatbázis folyamatos frissítése. 

VI.2.3 Munkaállomások vírusvédelme  

A vírusvédelmi rendszernek rezidens védelemmel kell rendelkeznie, továbbá átfogó, teljes védelmet kell 

nyújtania a munkaállomás számára. A termékfrissítő komponensének kell gondoskodnia az aktuális 

frissítések letöltéséről. A frissítéseknek modulárisnak kell lenniük, azaz biztosítani kell, hogy a program 

mindig csak a szükséges frissítő csomagokat töltse le. 

A munkaállomásokon a valósidejű védelemnek mindig be kell lennie kapcsolva, a felhasználóknak nem 

lehet joguk kikapcsoláshoz (jogosultsági rendszer megfelelő beállítása). 

A hálózatos férgek /worm/ terjedésének megakadályozása érdekében, megfelelően beállított személyes 

tűzfalat kell alkalmazni, kiemelten a mobil számítógépeken. 

A rendszernek legalább a következő lehetőségeket kell nyújtania: 

- egyszerűen használható felület, 

- feladat orientált működés, 

- kézi, automatikus és időzített víruskeresés, 

- állandó fájlszintű védelem választható védelmi szintekkel, 

- moduláris frissítések, 

- intelligens karantén a fertőzött fájlok elkülönítésére, 

- tömörítvények ellenőrzése, 

- Internet kommunikáció vírusszűrése, 

- Windows Security Center támogatása, 

- parancssori víruskeresési lehetőség platform függetlenül, 

- legalább napi szintű vírusadatbázis frissítés végrehajtása, 

- jelszóval védett paraméter módosítás. 

VI.2.4 Mobiltelefonok vírusvédelme 

Az okostelefonok terjedésével az ezeket támadó vírusok száma is rohamosan emelkedik. A fertőzés 

MMS, WAP push üzenettel, Bluetooth vagy Infra kapcsolaton, Internetes letöltéssel, illetve a telefonhoz 

csatlakoztatott memória kártyán keresztül terjed. 

A legtöbb esetben a fertőzéshez a felhasználó közreműködése is szükséges. Ezért nem szabad 

engedélyezni, hogy olyan program települjön, melyet nem mi kezdeményeztünk (pl. egy beérkezett 

üzenet után magától kezd települni), főleg, ha a készülék jelzi, hogy nem hitelesített alkalmazásról van 

szó.  
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Bluetooth, Wi-Fi, Infra, stb. kapcsolatot csak a szükséges időre szabad engedélyezni, illetve úgy kell 

beállítani, hogy csak az arra feljogosultak tudjanak csatlakozni a készülékhez (minimum jelszót kérjen). 

A vírusvédelmi rendszerrel támasztott további követelmények megfelelnek a munkaállomások 

vírusvédelmével. 

VI.3 Központi kezelés (3.3.11.4.2. [4,4,4]) 

A hatékony adatbázis frissítéshez, programtelepítéshez, naplózáshoz és ellenőrzéshez, központi 

felügyeleti rendszert kell alkalmazni. 

A Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor hajtja végre az Informatikai biztonsági felelős 

jóváhagyásával a központosított vírusvédelmi megoldást és egységes beállítások megvalósítását. Meg 

kell teremteni a helyi üzemeltetési feltételeket és képességeket, amelyben a beállítások és frissítések 

központi menedzsmentje valósul meg. 

VI.4 Vírusvédelmi rendszer frissítése 

A vírusvédelmi rendszer bármilyen karbantartását (pl.: frissítések) úgy kell elvégezni, hogy a 

vírusvédelmi rendszer működőképessége biztosítható legyen. (A verzióváltásokat lehetőleg munkaidőn 

kívül kell végrehajtani.) A vírusvédelmi rendszer hatékonyságának megőrzéséhez nélkülözhetetlen a 

rendszeres vírus definíciós adatbázis frissítése. 

Az automatikus frissítést a munkaállomásokon telepített vírusvédelmi rendszer vírusdefiníciós 

adatbázisának napi többszöri, a határvédelmi rendszer szűrő listáinak (black, grey, white list) napi 

frissítésével kell elérni. A kártékony kódok elleni védelmi mechanizmusok folyamatos, automatikus 

frissítését alacsonyabb biztonsági besorolásnál is ajánlott alkalmazni. A frissítés meglétét, kétóránként 

kell ellenőrizni a gyártó cég kijelölt Internetes szerverén. A belső hálózaton a munkaállomások 

bekapcsoláskor és utána 10-40 percenként kommunikáljon a management szerverrel (a hálózati 

forgalom terhelhetősége függvényében). A rendkívüli frissítések terjesztése „push” eljárással történjen. 

(3.3.11.4.3. [4,4,4]) Ennek felelőse a Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor. 

VI.5 Vírustámadások kezelése 

A megelőző intézkedések ellenére vírusfertőzés előfordulhat, melyet a terjedés – és ezzel a károkozás 

- megakadályozása érdekében hatékonyan kezelni kell. 

Naponta több új vírust detektálnak az Interneten, az észlelésük után a vírusvédelmi program gyártó 

cégek elkészítik a felismeréshez és a mentesítéshez szükséges programmódosítást (vírusdefiníciós 

adatbázist). Ezután tölthető le a frissítés. A detektálás és a letöltés közötti időben, illetve a biztonsági 

javítócsomagok telepítésének hiányában, továbbá a víruskereső adatbázis frissítés elmaradása esetén 

előfordulhat a számítógépek fertőzése. Ilyen esetekben vírusvédelmi eseményről beszélünk. 

VI.5.1 Fertőzés nagyságától függő osztályozás 

− Elszigetelt fertőzés: ha 24 órán belül, egymástól függetlenül 1-2 fertőzés fordul elő.   

− Sorozatos fertőzés: az elszigetelt fertőzésben érintett eszközök ismételten egy vagy több 

alkalommal újra megfertőződik. 
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− Tömeges fertőzés: munkaállomások nagyszámú (összes munkaállomás legalább 1%-a) 

fertőzése 

Fertőzés az is, ami a felhasználók és Alkalmazás támogató rendszergazdák jelzései alapján 

valószínűsíthető (nem csak a vírusvédelmi rendszer által jelzett fertőzés). 

VI.5.2 Események szintjei 

Nem számít eseménynek, ha a vírusvédelmi rendszer kártékony kódot észlel, mely még nem fertőzött 

meg számítógépet (pl. e-mailben érkezik, adathordozón talál, stb…) és azt véglegesen kezelni tudja 

(blokkolja, megtisztítja, törli vagy átnevezi). 

1. szintű vírusvédelmi eseménynek minősül, ha elszigetelt fertőzést észlelt a felhasználó a 

vírusvédelmi rendszer normál működésének ellenére. A fertőzés megszüntetésére létezik mentesítő 

eszköz. 

2. szintű vírusvédelmi eseménynek minősülnek a következők: 

− elszigeltelt fertőzést észlelt a felhasználó és a fertőzés  megszüntetésére nem létezik 

mentesítő eszköz; 

− sorozatos fertőzést észlelt a felhasználó; 

− ha a központi vírusvédelmi eszközök valamelyikén nem fut vagy üzemképtelen a 

vírusvédelem (pl. levelezés szűrése); 

− ha valamelyik munkaállomáson 1 napja nem fut a valós idejű védelem; 

− ha valamelyik eszközön egy frissítési ciklusnál régebbi a szignatúra; 

3. szintű vírusvédelmi eseménynek (vírusriadó) minősül: 

− tömeges vírusfertőzést észlelt a felhasználó; 

− ha a központi vírusvédelmi eszközök valamelyikén egy napnál hosszabb ideig nem fut 

vagy üzemképtelen az aktív vírusvédelem (pl. levelezés szűrésénél); 

− ha a vírusvédelmi rendszerbe illetéktelenül beavatkoznak. 

VI.5.3 Vírusvédelmi szintek  kezelése 

VI.5.3.1 1-es vírusvédelmi szint kezelése 

1-es vírusvédelmi szint kezelésére az alábbi intézkedéseket kell tenni: 

- első lépés az elszigetelés (számítógép hálózatról történő leválasztása), hibajegy rögzítése; 

- második lépés a fertőzés okának és jellegének azonosítása (viselkedési minták alapján, 

képernyőn megjelölt feladatok alapján, biztonsági információs csatornák); 

- harmadik lépés a mentesítő céleszközök keresése, amennyiben nem azonosítható a 2-es 

vírusvédelmi szint lépései szerint kell eljárni; 

- negyedik lépés a mentesítés; 

- ötödik lépés a tapasztalatok értékelése, utóvizsgálat, esetleges szükséges helyreállítás 

elvégzése.    
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VI.5.3.2 2-es vírusvédelmi szint kezelése 

2-es vírusvédelmi szint kezelésére az alábbi intézkedéseket kell tenni: 

- első lépés az elszigetelés (számítógép hálózatról történő leválasztása), hibajegy rögzítése; 

- második lépés a fertőzés okának és jellegének azonosítása (viselkedési minták alapján, 

képernyőn megjelölt feladatok alapján, biztonsági információs csatornák); 

- harmadik lépés az ismétlődés okainak feltárása és megszüntetése; 

- negyedik lépés a mentesítés; 

- ötödik lépés a tapasztalatok értékelése, utóvizsgálat, esetleges szükséges helyreállítás 

elvégzése.    

VI.5.3.3 3-as vírusvédelmi szint kezelése 

Vírusriadó elrendelését a 3. szintű esemény valamelyikének bekövetkezése indokolja. Vírusriadót a 

Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor javasolhatja, és az Informatikai biztonsági felelős rendelheti 

el.  

3-as vírusvédelmi szint kezelésére az alábbi intézkedéseket kell tenni: 

- első lépés az elszigetelés (számítógépek hálózatról történő leválasztása), hibajegy rögzítése; 

- második lépés a fertőzés okának és jellegének azonosítása (viselkedési minták alapján, 

képernyőn megjelölt feladatok alapján, biztonsági információs csatornák); 

- harmadik lépés a mentesítő céleszközök keresése; 

- negyedik lépés a mentesítés, melyet az üzletmenetfolytonossági tervekben rögzített sorrend 

szerint kell végrehajtani;  

- ötödik lépés a tapasztalatok értékelése, utóvizsgálat, esetleges szükséges helyreállítás 

elvégzése.    

VI.6 Ellenőrzések 

Ellenőrzések célja, hogy a vírusvédelmi rendszer folyamatosan biztosítsa az elvárt védelmi szintet, az 

esetleges hibákra fény derüljön és ezzel a rendellenességek megszüntetése időben megtörténjen. 

VI.6.1 Napi ellenőrzések 

A Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor kötelessége a vírusvédelmi rendszer állapotának napi szintű 

ellenőrzése, kiemelten az adatbázis frissítésének ellenőrzését a központi management rendszer 

segítségével. Továbbá feladatuk a rendellenesség javítása, vagy szükség esetén a munkaállomás 

javításának elindítása. 

VI.6.2 Havi ellenőrzések 

A havi ellenőrzésnek ki kell terjednie a szoftver verziók, beállítások, adatbázis frissítés és központi 

felügyeleti rendszer vizsgálatára az összes támogatott eszköz tekintetében (munkaállomáson, távoli 

munkaállomáson, fájl szerveren, levelező szerveren, stb…) 
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A Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor kötelessége a vírusvédelmi statisztikák elkészítése az 

Informatikai biztonsági felelős számára. Jelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

− Kiszűrt vírusok statisztikáját,  

− Felmerült hibákat, problémákat, pl. a felügyeleti rendszer által nem látott vagy nem 

frissülő számítógépek listáját; a régi szoftververziót futtató gépek listáját 

− Felismert, de automatikusan nem mentesített fertőzéseket, támadásokat;  

− Fertőzések számát, mértékét, ezek okát, és hogy a megelőzés érdekében milyen 

intézkedést foganatosítottak, illetve ha szükséges javaslatot a vírusvédelmi rendszer 

változtatására. 

VI.6.3 Éves ellenőrzés 

Évente, vagy a rendszer változtatása esetén, vagy a vírusvédelmi rendszert gyártó cég ajánlása alapján, 

a teljes vírusvédelmi rendszer felépítését és működését ellenőrizni kell. A támadási módszerek 

változásához alkalmazkodó intézkedéseket kell foganatosítani és egyben a felülvizsgálat célja, a 

rendszerből és üzemeltetésből adódó potenciális kockázatok feltárása. 

A vizsgálatnak ki kell terjednie a távoli – központi management által nem látott - számítógépek 

ellenőrzésére is. 

A vírusvédelmi rendszert nem csak adminisztratív úton (a központi felügyeleti rendszerrel) kell 

ellenőrizni, hanem a védelem hatékonyságát teszteléssel is ellenőrizni kell.  

Személyes tűzfal alkalmazása esetén, az adott gépek közül kiválasztottakon portscan futtatásával 

ellenőrizni kell a nyitott portok számát. 

A tesztelést dokumentálni kell. A tesztelés eredményét e-mailben  a tesztelő(k) elküldik a Vírusvédelmi 

rendszeradminisztrátornak. 

Az ellenőrzések megszervezése és kontrollja a Vírusvédelmi rendszeradminisztrátor felelőssége. 

VII. Rendszer és információsértetlenség biztosításának további 

követelményei 

VII.1 Szoftver és információ sértetlenség (3.3.11.8. [4,4,4]) 

A fájlok sértetlensége alapvetően nem megállapítható – a fájl neve, mérete, egyéb információk nem 

garantálják, hogy az adott (telepítő)fájl valóban olyan tartalommal rendelkezik, mint amilyennel kell, 

azaz, hogy nem módosították rosszindulatúan. 

Biztosítani kell a nem jóváhagyott rendszermódosítások detektálását (pl. konfigurációs paraméter, 

bináris állomány, stb… változtatását), bármilyen alkalmazás csak ellenőrzött forrásból telepíthető. 

Telepítő fájlok, ISO képfájlok fájlrendszerének és fájljainak épségéről, hitelességéről meg kell győződni. 

Fájlok eredetiségének (sértetlenségének) vizsgálatára (továbbá ellenőrző összegének előállítására) 

SHA-256 kódolást alkalmazó biztonsági alkalmazások használata minimum követelmény. 
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VII.2 Bemeneti információ ellenőrzés (3.3.11.10. [-,4,-]) 

A különösen érzékeny adatokat feldolgozó elektronikus információs rendszerek sértetlenségének 

megőrzése érdekében képesnek kell lennie a meghatározott információ belépési pontok 

érvényességének ellenőrzését. (A védelem szükségességét fenyegetettség elemzéssel és kockázat 

becsléssel kell alátámasztani.) 

Bemenő adatok érvényesítése 

Az elektronikus információs rendszerekben gondoskodni kell a bemeneti adatok érvényesítéséről 

(interfészek input validációja). Az előre meghatározott követelmények teljesülését az Informatikai 

biztonsági felelős ellenőrzi. 

Minimálisan az alábbi intézkedések bevezetését kell megvalósítani: 

− manuális adatbevitel esetében érvényesítési visszakérdezéssel, a beviteli hibák felfedése 

érdekében; 

− kulcsfontosságú mezők és adatállományok rendszeres felülvizsgálatával; 

− beviteli hibák kezelésére vonatkozó eljárások alkalmazásával; 

− adatbeviteli folyamatban érintett valamennyi személy felelősségének meghatározásával. 

Belső feldolgozás ellenőrzése 

Az elektronikus információs rendszerekben megfelelő intézkedések foganatosításával biztosítani kell, 

hogy a helyesen bevitt adatok hibamentesen kerüljenek feldolgozásra. A konkrét megoldásokat az 

elektronikus információs rendszer dokumentációjának kell tartalmaznia, és azt a felhasználói területnek 

a fejlesztés során, illetve az átvételi tesztet követően jóvá kell hagynia. 

VII.3 Hibakezelés (3.3.11.11. [-,4,-]) 

A Kormányhivatal elektronikus információs rendszerei által generált hibaüzenetek elég információt kell 

adniuk a hiba feltárásához, ugyanakkor nem adnak extra információt egy támadónak. A tényleges 

hibaüzenetekhez a hozzáférés engedélyezése kizárlóg az Alkalmazás támogató rendszergazdáknak 

lehetséges.  

VII.4 A kimeneti információ kezelése és megőrzése (3.3.11.12. [2,2,-]) 

A kimeneti információk (pl.: nyomtatás) kezelésével és szétosztásával kapcsolatban a következők a 

minimális előírások: 

• gondoskodni kell a kimeneti információ tartalmi ellenőrzéséről, 

• gondoskodni kell arról, hogy a kimeneti információhoz történő fizikai és logikai hozzáférés 

kizárólag az arra jogosított személyekre korlátozódjon, 

• gondoskodni kell arról, hogy a jogosult személyek időben megkapják az elkészült kimeneti 

információkat, 

• biztosítani kell, hogy a megsemmisítési eljárások során a kimeneti információk tartalma 

helyreállíthatatlanul megsemmisüljön. 
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A folyamatok részletezése a Nyomtatás és nyomtatáskezelési eljárásrendben található. 

VII.5 Memóriavédelem (3.3.11.13. [4,4,4]) 

A Kormányhivatal kizárólag olyan elektronikus információs rendszereket és operációs rendszert 

használhat, ami tartalmaz védelmet a jogosulatlan kód végrehajtástól (pl. data execution prevention and 

address space layout randomization). Gyakorlatilag a jelenleg elérhető, megfelelő támogatással, 

biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszerek rendelkeznek memória védelemmel. Az End of 

Life rendszerek használata alapvetően tilos. 
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VIII. Az eljárásrendben használt fogalmakat, 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; 

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 



21 / 26 oldal 

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) 

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; 

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 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; 
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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. 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. 

 



  

2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

26/2019. (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 

 


