
A címben szereplő információbiztonsági törvény (a továbbiakban: lbtv.) hatálya alá tartozó szervezeteknek a 
törvény egyik végrehajtási rendelete, a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet alapján logikai, fizikai és adminisztratív 
védelmi intézkedéseket kell meghatározniuk és alkalmazniuk. A biztonsági osztályba és a biztonsági szintbe 
sorolásra vonatkozó követelményeket szintén ez a végrehajtási rendelet határozza meg. 

Főbb feladatok a törvényi megfeleléshez:

• Nyilvántartásba vétel céljából regisztrálni kell a Hatóságnál, és be kell jelentetni az információbiztonsági 
felelős adatait és a szervezeti adatokat.

• El kell végezni az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolását, a szervezetek 
biztonsági szintbe sorolását, valamint az előírt védelmi intézkedések (adminisztrációs, logikai és fizikai) 
célból végrehajtott helyzetfelmérését. Fel kell tárni az aktuális állapotot és az alkalmazott védelmi 
intézkedéseket, amelyek alapján meghatározhatóak az aktuálisan elért biztonsági szintek és osztályok. 
Ezen információkat a Hatóság által elvárt formátumban kell előkészíteni. 

• A Hatóságnak meg kell küldeni a szervezetre vonatkozó, a besorolási eredményeket is tartalmazó 
Informatikai Biztonsági Szabályzatot (IBSZ).

• A helyzetfelmérés során feltárt hiányosságok pótlására „Cselekvési tervet” kell készíteni, ami alapján 
biztosítható az elvárt biztonsági szinthez és osztályhoz kapcsolódó adminisztrációs, logikai és fizikai 
védelmi előírások tervezett időtávon belüli megvalósítása.
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INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. megfelelve az irányadó jogszabályi követelményeknek, 2016. 
március 30. napjával bekerült az Ibtv. végrehajtási rendeleteként kiadott 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 
14. § (4) bek. b) pontjában hivatkozott sérülékenységvizsgálat lefolytatására jogosult gazdasági társaságok 
nyilvántartásába. 

Egy gazdálkodó szervezeténél a megfelelő szintű biztonság eléréséhez a sérülékenységvizsgálat szükséges, 
de nem elégséges feltétel. A törvény 11. §-a értelmében a szervezet vezetője köteles gondoskodni a 
szervezet elektronikus információs rendszereinek védelméről, így a szükséges kockázatelemzések, auditok 
végrehajtásáról, a biztonsági szintbe és osztályba sorolás alapján meghatározott kockázatarányos védelmi 
intézkedések megvalósításáról. 

A KÜRT több mint húsz éve nyújt információbiztonsági szakértői szolgáltatásokat. Jelentős tapasztalatokat 
szereztünk az informatikai rendszerek tervezése, üzemeltetése, auditálása, működési megfelelősségének 
vizsgálata, a kockázatelemzés és értékelés, az informatikai naplóelemzés, valamint a jelentős 
adatmennyiségeket érintő analitikus adatelemzések terén. Ezen tudásunkat fejlesztéseinkbe implementálva, 
a gyakorlati működést kiemelten támogató, sokoldalú alkalmazásokat hoztunk létre szoftver termékek 
formájában. 

A KÜRT a teljes körű megfelelésben képes támogatni a szervezetet. Ennek egyik eszköze a moduláris 
felépítésű, az Ibtv-t kiemelten támogató SeCube IT GRC szoftver (www.secube.hu), mely számos előnye 
mellett megteremti a kockázatarányos védelem kialakításának és fenntartásának valós lehetőségét. 
Információbiztonsági irányítási rendszerként egységes keretbe foglalja a kockázatelemzés, -kezelés, az 
üzletmenet-folytonossági tervezés és a katasztrófahelyzet utáni helyreállítás-tervezés folyamatait. A SeCube 
szoftverrel hatékony módon megvalósíthatóak és folyamatosan karbantarthatóak a 41/2015. (VII. 15.) BM 
rendelet által előírt osztályozási, kockázatelemzési és cselekvési-terv kezelési feladatok, továbbá a hatóság 
által elvárt, XML formátumú jelentések is előállíthatók.Az Ibtv-nek való megfeleléshez szükséges feladatok 
megvalósításakor elengedhetetlen, hogy az információbiztonsági program alkalmas szakértői háttérrel 
rendelkezzen. 



Szakértőink az alábbi lépésekben támogatják az Ibtv. megfelelés elérését:

1. Elektronikus információs rendszerek meghatározása 
A besorolás elvégzéséhez első lépésként meg kell határozni azokat a rendszereket, amelyek 
értelmezhetőek az Ibtv. szempontjából.

2. Besorolás: Elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolása 
A Hatóság által elvárt elemzéskor minden érintett elektronikus információs rendszer tekintetében külön-
külön meg kell vizsgálni, illetve adminisztrálni szükséges az adott információs rendszer vagy az általa 
kezelt adatkörök rendelkezésre állásának elvesztéséből (R), sértetlenségének (S) és bizalmasságának (B) 
sérüléséből adódó lehetséges veszteségeket.

3. Besorolás: Szervezetek biztonsági szintjének meghatározása 
A szervezeti szint megállapításakor külön is meg kell vizsgálni az elektronikus információs rendszer 
fejlesztését, üzemeltetését végző, illetve az üzemeltetéséért vagy az információbiztonságáért felelős 
szervezeti egységeket, mivel a jogszabály alapján a szervezettől elvárt szinttől eltérő biztonsági szintekbe 
is lehet sorolni ezeket a területeket.

4. Helyzetfelmérés: Jelenleg alkalmazott védelmi intézkedések felmérése 
A helyzetfelmérés célja az, hogy megállapítsa a szervezet jelenlegi védelmi képességét, és így a szervezet 
felismerje és feltárja azokat a hiányosságokat, amelyeket meg kell szüntetnie annak érdekében, hogy az 
Ibtv. által előírt kötelezettségeket a tervezett időtávon belül (akár több éves távlatban) maradéktalanul 
teljesíteni tudja.

5. Informatikai biztonsági szabályzat készítése 
Az IBSZ elkészítése alapszintű elvárás, az eljárásrendek kialakítása biztonsági osztályzattól függő védelmi 
követelmény.

6. Cselekvési terv készítése 
A védelmi intézkedések felmérésekor feltárt hiányosságok pótlására Cselekvési tervet kell készíteni, 
melyet a Hatóság számára be kell nyújtani. A KÜRT elkészíti a tervet (szintlépések szükséges 
csoportosítással) olyan optimális megoldásra törekedve, amely megfelel a biztonsági követelményeknek 
és nem jár a szükségesnél több erőforrás igénnyel. 

7. Hatósághoz történő bejelentés és adatszolgáltatás 
Az illetékes hatósághoz a bejelentés csak a fenti lépések megtörténte után tehető meg, a Hatóság által 
elvárt formai követelmények betartásával.

Jelen feladatok végrehajtása és az adatszolgáltatás nem egyszeri tevékenység. Jelentősebb változások 
esetén ezen eredmények frissített változatát információs rendszerenként külön-külön, ismét meg kell küldeni 
a Hatóságnak.

A SeCube alkalmazás használata az adminisztratív feladatok végrehajtását nagyságrendekkel képes 
megkönnyíteni. A SeCube Compliance modulja a rendszerek kiértékelését, a cselekvési terv végrehajtását 
egységes módon kezeli, ezzel jelentős mértékben megkönnyítve az adminisztratív feladatokat. A 
Hatóság által közreadott XML formátumú export előállítására is képes, rendszerenként külön-külön, a 
NEIH által közzétett és elvárt formában. A szoftver használatával a felhasználó képes lesz az elkészített 
eredménytermék halmazok önálló, hatékony karbantartására, igény szerint eredmény exportok belső vagy 
hatósági adatszolgáltatási céllal történő generálására. A szoftver használatával a NEIH-OVI Excel(ek) 
használata elhagyható, ezáltal lényegesen könnyítve az adminisztratív terheken. A jogszabályi és Hatósági 
elvárási változásokat a KÜRT szoftverkövetési tevékenysége lefedi.



Az Információbiztonsági törvény (Ibtv.) a 2. § (2) c) pontja értelmében vonatkozik az európai vagy nemzeti 
létfontosságú rendszerelemek elektronikus információs rendszereinek védelmére is.

Az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésében való részvételen felül, illetve az Ibtv. megfeleléssel is 
összhangban, a KÜRT, a létfontosságú rendszerek üzemeltetői számára az információs infrastruktúrák 
védelmére vonatkozóan az alábbi területeken tud segítséget nyújtani:

Business Continuity Management (BCM)

A megelőzés, a felkészülés és a katasztrófák utáni helyreállítás fontos üzemeltetői feladat. A vállalati 
informatikai rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági (BCP) és a termelési folyamatokra kiterjesztett 
termelés-folytonossági (PCP), illetve katasztrófa-helyreállítási (DRP) tervek megfelelő alapját képezhetik az IT 
rendszerekre vonatkozó (hálózatbiztonság) üzemeltetői biztonsági tervnek.

Kockázatmenedzsment

A létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőit a rendszeres kockázatelemzések elvégzése segíti annak  
felismeréséhez, hogy mely tényezők veszélyeztetik az általuk üzemeltetett infrastruktúra elemeket, és ezen 
fenyegetések, az infrastruktúra mely rendszerelemein hatnak. Ezen kívül láthatóvá teszi azt a hatásláncot, 
amely egy fenyegetettség bekövetkezése esetén végigfuthat a rendszerelemeken és az általuk támogatott 
üzleti folyamatokon.

A kockázatelemzés és működésfolytonosság tervezését, illetve ezek periodikus megújításának 
tevékenységét a SeCube IT GRC szoftver hatékonyan képes támogatni.

LÉTFONTOSSÁGÚ INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLX-
VI. törvény (a továbbiakban Lrtv.) hatálya alá tartozó szervezeteknek ahhoz, hogy megfeleljenek a törvény 
előírásainak, a szükséges adminisztrációs és fizikai védelmi tevékenységeken felül gondoskodniuk kell a 
szervezet információbiztonsági fejlettségének növeléséről is.

A KÜRT vállalja, hogy az azonosítási jelentés alapján kijelölt vállalatokat segíti az üzemeltetői biztonsági terv 
elkészítésében és az abban foglalt, hálózatbiztonságra vonatkozó tevékenységek megvalósításában.



További védelmi lehetőségek

A hatósági követelményeknek való megfelelést, valamint a hálózatbiztonsággal szemben támasztott, 
jogszabályban, illetve hatósági határozatban rögzített elvárásokhoz történő alkalmazkodást jól szolgálhatják 
a következő lehetőségek is:

• az IT rendszerekben nagy mennyiségben keletkező naplóállományok rögzítése és feldolgozása, 
megfelelő logelemző alkalmazással (LogDrill) történő elemzése, értékelése

• a rendszerek sérülékenységének vizsgálata (ethical hacking, penetrációs vizsgálatok)

• a rendszerek biztonsági szintjének növelését célzó, környezetfüggő konfigurációs változtatások 
végrehajtása (hardening)

• megfelelő biztonságú eszközök implementálása

További információkért ebben a témában, olvassa el a Kritikus infrastruktúra üzemeltetés a jövőben - 
törvénytől a megoldásig című szakértői elemzésünket.


