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Társadalmi, gazdasági, jogi folyamatok információs hálózatokon mennek 

végbe, ez a virtualizálódás hozott létre egy új fogalmat, a kibertér fogalmát, 

amely LÉTEZŐ VALÓSÁG! 

 

Globális kibertér: a globálisan összekapcsolt, decentralizált, egyre növekvő 

elektronikus információs rendszerek, valamint ezen rendszereken keresztül 

adatok és információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági 

folyamatok együttese; 

 

A kibertérben megjelenő veszélyek – kül- és belbiztonsági tevékenységek, 

gazdasági-, társadalmi-, állami működés megzavarására, megszakítására, 

illetve megakadályozására irányuló, továbbá egyes károkozó tevékenységek 

– egyre nagyobb biztonsági kockázattal járnak az államok és a társadalom 

tagjai, a gazdaság szereplői számára.  
 



A közigazgatás és a társadalom működését lehetővé tevő informatikai 

infrastruktúrák és a nemzeti adatvagyon védelme, a biztonság megerősítése 

és fenntartása kormányzati és társadalmi igénnyé és ebből következően 

kiemelt állami feladattá vált. 

 

• Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X.14.) 

Korm. rendelet. 

• A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 

• A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások védelméről 

szóló 2010. évi CLVII. törvény 

• Magyary Program 2011 = Közigazgatási stratégiaalkotás 

• Kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012.(III.12.) Korm. 

rendelet = kidolgozási szempontrendszer, nyomon követés, értékelés 

• Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 

1035/2012.(II.21.) Korm. határozat 1. melléklet 31. pont Elsődleges 

feladat: felismerés, priorizálás, koordináció, társadalmi tudatosság 



• Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013. 

(II. 21.) Korm. határozat = a rögzített célok a magyar kibertérre 

terjednek ki. 

 

Célok: szabad biztonságos kibertér kialakítása, nemzeti szuverenitás 

védelme, gazdaság növekedésének biztosítása, fenyegetések és kockázatok 

kezelése 

 

Magyar kibertér: a globális kibertér elektronikus információs rendszereinek 

azon része, amelyek Magyarországon találhatóak, valamint a globális 

kibertér elektronikus rendszerein keresztül adatok és információk 

formájában megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok közül azok, 

amelyek Magyarországon történnek vagy Magyarországra irányulnak, 

illetve Magyarország érintett benne; 



„meghatározza azon nemzeti célokat, stratégiai irányokat, feladatokat és 

átfogó kormányzati eszközöket, amelyek alapján Magyarország 

érvényesíteni tudja nemzeti érdekeit a globális kibertér részét képező 

magyar kibertérben is,”  

(Alapértékek - szabadság, biztonság, jogállamiság, nemzetközi és európai 

együttműködés - Alaptörvény 38. cikke) 

 

Elemzi Magyarország jelenlegi kiberbiztonsági helyzetét, jövőképét, 

megnevezi az elérendő célokat és az alkalmazandó eszközöket. 

 

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. 



Az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény (Ibtv.) 
 

„A nemzet érdekében kiemelten fontos - napjaink információs társadalmát 

érő fenyegetések miatt - a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus 

adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a 

létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. 

Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen 

elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk 

bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint 

ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes 

körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a 

kibertér védelme.” 



Alapelvek              Értelmező rendelkezések, fogalmak 

 

 
• 51 pontban rögzített értelmező rendelkezések 

 

• Közigazgatási Informatikai Bizottsági ajánlások 

 

• ISO/IEC 27000 

 

• ITB Common Criteria (CC) elvei 

 

• PreDeCo elv – megelőző/felismerő/elhárító védelem 





A szervezet vezetőjének feladatai, kötelezettségei 
 

Humán igazgatási feladatok: 

 

• elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy  

 

• gondoskodik az oktatásról, az információbiztonsági ismeretek szinten 

tartásáról; 

 

• elektronikus információbiztonsági szervezeti egység. 

 

Belső szabályozási feladatok: 

 

• informatikai biztonsági szabályzatot ad ki, 

 

• meghatározza a felelősre és a felhasználókra vonatkozó szabályokat. 

 



A szervezet vezetőjének feladatai, kötelezettségei 

 
Elektronikus információs rendszerek tekintetében: 
 
• jóváhagyja a biztonsági osztályba sorolást, valamint a biztonsági szint 

meghatározását, 
 

• felel a jogszabályoknak és kockázatoknak való megfelelőségéért, a 
felhasznált adatok teljességéért és időszerűségéért, 
 

• felelős az eredmények biztonsági szabályzatba foglalásáért, 
 

• köteles meggyőződni arról, hogy a biztonság megfelel-e a 
jogszabályoknak és a kockázatoknak, 
 

• gondoskodik az eseményeinek nyomon követhetőségéről 



A szervezet vezetőjének feladatai, kötelezettségei 
 

Biztonsági események kezelése: 
 
• gondoskodik a gyors és hatékony reagálásról, kezeléséről, 

 
• a lehetséges fenyegetésekre történő felhívással egyidejűleg 

haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket. 
 

Együttműködés a hatósággal: 
 
• tájékoztatást nyújt az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személyről, 
 

• tájékoztatás céljából megküldi a szervezet informatikai biztonsági 
szabályzatát,  
 

• biztosítja az ellenőrzés lefolytatásához szükséges feltételeket.  



Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős 
személy feladatai, kötelezettségei 

 
Fokozott követelmények: 
 
• feladatai és felelőssége nem ruházható át, 

 
• büntetlen előélet, 

 
• rendelkeznie kell a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú 

végzettséggel és szakképzettséggel, 
 

• jogosult a szervezet vezetőjének közvetlenül tájékoztatást adni és 
jelentést tenni, 
 

• a közreműködőktől a biztonsági követelmények teljesülésével 
kapcsolatban tájékoztatást kérni.  

  



Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős 
személy feladatai, kötelezettségei 

 
Belső szabályozás: 
 
• elvégzi vagy irányítja a tevékenységek tervezését, szervezését, 

koordinálását és ellenőrzését, 
 

• előkészíti az informatikai biztonsági szabályzatot, 
 

• véleményezi a szervezet tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit. 
 

Elektronikus információs rendszerek: 
 
• előkészíti a biztonsági osztályba sorolást és a biztonsági szintbe történő 

besorolást, 
 

• közreműködő igénybevétele során – át nem ruházható feladatkörében 
biztosítja – az Ibtv.-ben meghatározott követelmények teljesülését. 

  



Az elektronikus információs rendszerek biztonsági 
osztályba sorolása 

 
Annak érdekében, hogy az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus 
információs rendszerek, valamint az azokban kezelt adatok védelme a 
kockázatokkal arányosan biztosítható legyen, az elektronikus információs 
rendszereket be kell sorolni egy-egy biztonsági osztályba a bizalmasság, a 
sértetlenség és a rendelkezésre állás szempontjából. 
 
A biztonsági osztályba sorolás alkalmával - az érintett elektronikus 
információs rendszer vagy az általa kezelt adat bizalmasságának, 
sértetlenségének vagy rendelkezésre állásának kockázata alapján - 1-től 5-ig 
számozott fokozatot kell alkalmazni 

 
Biztonsági osztályba sorolás eljárást 41/2015 BM rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza  



Az elektronikus információs rendszerrel rendelkező 
szervezetek biztonsági szintje 

 
A kockázatokkal arányos, költséghatékony védelem kialakítása érdekében a 
szervezetet az elektronikus információs rendszerek védelmére való 
felkészültsége alapján a szervezetnek biztonsági szintekbe kell sorolni a 
jogszabályban meghatározott szempontok szerint 
 
Ha a vizsgálat alapján meghatározott biztonsági szint alacsonyabb, mint az 
adott szervezetre vagy szervezeti egységre jogszabályban meghatározott 
biztonsági szint, akkor a szervezetnek a vizsgálatot követő 90 napon belül 
cselekvési tervet kell készítenie a számára előírt biztonsági szint elérésére. 
 
Ha a biztonsági szint a vizsgálat alapján az 1. szintet nem éri el, az 1. szint 
eléréséhez szükséges intézkedéseket két éven belül meg kell valósítani. 
Minden további magasabb szintre lépéshez - két év áll rendelkezésére 



Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács 

 
Nemzeti Kibervédelmi Intézet 

 

 

Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság 

(www.neih.gov.hu) 

 

Kormányzati Eseménykezelő Központ 

(www.cert-hungary.hu) 

 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

(www.nbf.hu) 
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