
 

60/2008. (OT 32.) ORFK utasítás 

a Rendőrség Ideiglenes Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 

Szám: 5-1/60/2008. TÜK 

A Rendőrség informatikai rendszereinek védelmével kapcsolatban - a hatályos adat- és minősített adat védelmére 

vonatkozó előírásokra is figyelemmel - az információtechnológiai eszközökkel és rendszerekkel kapcsolatos 

tevékenységek szabályozása érdekében, a Rendőrség Ideiglenes Informatikai Biztonsági Szabályzatának (a 

továbbiakban: IBSZ) meghatározására kiadom az alábbi 

utasítást. 

1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), az országos 

rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá tartozó szervekre (a továbbiakban: területi szervek), valamint a 

rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek) terjed ki. 

I. Alapelvek 

2. Az információvédelem területei: 

a) azonosítás, hitelesítés; 

b) jogosultság kiosztás, ellenőrzés; 

c) hozzáférés-szabályozás; 

d) elszámoltathatóság; 

e) hitelesség garantálása; 

f) sértetlenség garantálása; 

g) auditálhatóság logikai védelmi funkciói; 

h) bizonyítékok rendszerének és folyamatának kialakítása. 

3. A Rendőrség minden tagjának kötelessége az információvédelem minden területét legjobb tudása szerint védeni 

és megóvni. 

4. Az informatikai eszköz felhasználója csak az a személy lehet, aki a Rendőrség állományának tagja, alapfokú 

informatikai ismeretekkel rendelkezik, jelen Utasítás rendelkezéseiből vizsgát tett, és az elöljárója engedélyével 

hozzáférési jogosultságot kapott a Rendőrség informatikai rendszereihez. 

5. Az informatikai rendszer/eszköz működtetése során el kell különíteni a hatásköröket, a feladatköröket és a 

felelősséget az egyes személyek között annak érdekében, hogy a személyes felelősség megállapítása mindenkor 

biztosított legyen. 

6. Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a megbízható működés, az egyes 

alrendszer vagy rendszerelem funkcionalitásának megfelelő zavartalan és/vagy folyamatos működése. 

7. A Rendőrség objektumában használt, a Rendőrség tulajdonát képező vagy használatában álló informatikai 

eszközöket (a továbbiakban: eszközök) rendeltetésszerűen, szolgálati munkavégzés céljából, a Rendőrség érdekeinek 

szem előtt tartásával, a Rendőrség által meghatározott módon, a felhasználó felelősségére lehet használni. Az 

eszközök minden egyéb célú, különösen a magáncélú használata tilos. 

8. A felhasználó felelősséggel tartozik a munkavégzés céljából átvett eszközért, köteles megőrizni annak hardver 

és szoftver integritását. 

9. Az állomány olyan tagja kaphat belépési hozzáférést a Rendőrség hálózati alkalmazásaihoz, akinek a munkája 

azt megköveteli, és rendelkezik az előírt képesítéssel és vizsgákkal. 

10. Más felhasználó azonosítójával a Rendőrség hálózatára bejelentkezni tilos, más részére a bejelentkezési 

hozzáférést átadni tilos. 

II. Informatikai biztonsági felelős kijelölése, valamint egyes biztonsági jogkörök 

gyakorlásával kapcsolatos hatásköri és illetékességi szabályok 



11. Az egységes rendőrségi informatikai rendszer megteremtése céljából az országos rendőrfőkapitány kizárólagos 

hatáskörébe tartozik a központi és a területi szervek informatikai tárgyi és technikai feltételeinek biztosítását célzó 

intézkedések jóváhagyása, továbbá az IBSZ kiadása. Az országos rendőrfőkapitány kizárólagos hatáskörébe tartozó 

informatikai biztonsági döntések előkészítéséről az ORFK gazdasági főigazgatója gondoskodik. 

12. Az ORFK és a területi szervek vezetőjének feladat- és hatásköre: 

a) az alárendeltségébe tartozó szervek informatikai biztonsági rendszerének kiépítése és működtetése, ennek 

keretében a szerv által elektronikusan kezelt adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek 

biztosítását célzó intézkedések megtétele; 

b) az alárendeltségébe tartozó szervek tevékenységének rendszeres informatikai biztonsági szempontból történő 

ellenőrzése, az ennek során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetése, a 

személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezése, illetve lefolytatása; 

c) az általa irányított szerv informatikai biztonsági szabályzatának hatályba léptetése, rendszeres felülvizsgálata, 

valamint a szükséges módosításokról gondoskodás; 

d) a szerv informatikai biztonsági felelősének kijelölése. 

13. A Rendőrség informatikai biztonsági felelőse - egyben az eredetei beosztási feladatainak ellátása mellett - az 

ORFK Gazdasági Főigazgatóság Információtechnológia Főosztály Számítóközpontjának vezetője. A Rendőrség 

informatikai biztonsági felelőse ellátja továbbá az ORFK informatikai biztonsági felelősének feladatait is. 

14. A Rendőrség informatikai biztonsági felelőse az informatikai biztonsági kérdésekben irányítja, felügyeli és 

ellenőrzi a rendőri szervek biztonsági előírások teljesítésével összefüggő tevékenységét. 

15. Az informatikai biztonsági felelősök kijelölése írásban történik, az ezzel összefüggő feladataikat a munkaköri 

leírásukban rögzíteni kell. 

16. Informatikai biztonsági felelősi feladatkört azon személy töltheti be, aki a Rendőrség állományának tagja, 

szakirányú felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkezik, és informatikai szakterületen vezetői beosztást tölt be. 

17. Az informatikai biztonsági felelős a tevékenysége során szükség szerint együttműködik a szerv adatvédelmi 

felelősével, biztonsági vezetőjével és rendszerbiztonsági felügyelőjével, valamint az adatvédelmi biztossal. Feladat- 

és hatásköre különösen: 

a) szakmailag támogatja a szerv vezetőjének az informatikai biztonság személyi, tárgyi és technikai feltételeinek 

megteremtésére vonatkozó döntéseit; 

b) segíti a szerv vezetőjét az informatikai biztonságra vonatkozó jogszabályok és belső normák érvényre 

juttatásában; 

c) elkészíti a szerv informatikai biztonsági szabályzatának tervezetét, és azt jóváhagyásra felterjeszti, 

közreműködik az adatvédelmi jogszabályok és magasabb szintű belső normák tervezeteinek véleményezésében, jelzi 

a jogalkalmazás során tudomására jutott, esetleges normamódosítást igénylő problémákat, figyelemmel kíséri a 

tárgykörrel összefüggő jogszabály-változásokat; 

d) meghatározza az egyes felhasználók adatállományokhoz történő hozzáférésének biztonsági szabályait; 

e) aláírásával jóváhagyja a felhasználók felhasználói csoportokba sorolását; 

f) irányítja és ellenőrzi az alárendelt rendszergazdák tevékenységét, gondoskodik az oktatásukról; 

g) gondoskodik az alárendelt szervek személyi állományának informatikai vonatkozású oktatásáról és 

vizsgáztatásáról; 

h) felügyeli az adatkezelő szerv elektronikus úton történő adatszolgáltatási tevékenységét, különös tekintettel a 

nemzetközi együttműködés keretében továbbítandó személyes és minősített adatokra; 

i) ellenőrzi az alárendelt adatkezelő szervek informatikai biztonsági tevékenységét; 

j) osztályozza az adatkezelő szerv digitális adatvagyonát, és minden adatállományt a megfelelő adatvédelmi 

osztályba sorol; 

k) a hozzáférési jogosultságok meghatározása kapcsán gondoskodik arról, hogy az elektronikusan továbbított 

adatokat csak a törvényekben meghatározott személyek kezelhessék; 

l) évente jelentésben értékeli az alárendelt adatkezelő szervek informatikai biztonsági helyzetét, felülvizsgálja az 

informatikai biztonsági szabályzatot. 

18. Az értékelő jelentést minden év március hó 31-ig a szerv vezetőjének, valamint a Rendőrség informatikai 

biztonsági felelősén keresztül az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Információtechnológiai Főosztály vezetőjének (a 

továbbiakban: ORFK informatikai vezetője) kell felterjeszteni. 

19. Az informatikai biztonság tárgyi és technikai feltételeinek megteremtése érdekében tervezett beszerzésekkel 

kapcsolatos döntések meghozatalához, az ORFK informatikai vezetőjének szakmai jóváhagyása szükséges. 

III. A Rendőrség informatikai rendszerei 



20. A Rendőrségen központi, területi (regionális) és helyi informatikai rendszerek üzemeltethetők. 

A Rendőrség informatikai biztonsági intézményrendszere, az informatikai 

rendszerek biztonsági osztályokba sorolása 

21. A Rendőrség informatikai rendszereit biztonsági osztályokba kell sorolni. A védelmi intézkedések 

alkalmazásáért az egyes rendszereket üzemeltető informatikai szervezetek vezetői a felelősek. 

22. A teljes digitális adatállományt, az egyes adatelemekhez történő hozzáférési jogosultságokat, valamint 

adatállományonként az adatkezelők és adatfeldolgozók névsorát az Utasítás 1. számú mellékletében meghatározottak 

szerint kell nyilvántartani. 

23. Az információvédelmi biztonsági osztályok 

a) információvédelmi alapbiztonsági (1.) osztály: 

aa) nyílt, jogszabályok által nem védett adatok, 

ab) személyes adatok, 

ac) üzleti titkok, 

ad) pénzügyi adatok, illetve az intézmény belső szabályozásában hozzáférés-korlátozás alá eső (pl. egyes 

feladatok végrehajtása érdekében bizalmas) adatok; 

b) információvédelmi fokozott biztonsági (2.) osztály: 

ba) titkos, bizalmas vagy korlátozott terjesztésű minősítési szintű adat, valamint a nem minősített adatok közül 

a különleges személyes adatok, 

bb) nagy tömegű személyes adatok, 

c) információvédelmi kiemelt biztonsági (3.) osztály: 

ca) szigorúan titkos minősítési szintű adat, 

cb) nem minősített adatok közül a nagy tömegű különleges személyes adatok. 

Rendszergazda 

24. A rendszergazda a számítógépes rendszerek üzemeltetését végző szakember, akivel szemben alapvető feltétel, 

hogy az informatikai vezető által előírt képesítési követelményeknek megfeleljen. 

25. Rendszergazdai feladatkört olyan személy tölthet be, aki rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel, a 

hatáskörébe utalt rendszerek, alkalmazások telepítéséhez, karbantartásához szükséges rendőrségi informatikai 

képzésen szerzett ismeretekkel, és abból sikeres vizsgát tett. 

26. Adminisztrátori feladatkört azon rendszergazda töltheti be, aki rendelkezik a hatáskörébe utalt rendszerekről, 

alkalmazásokról adminisztrátori rendőrségi informatikai képzésen szerzett ismeretekkel, és abból sikeres vizsgát tett. 

27. A rendszergazda feladata és felelőssége: 

a) az informatikai vezető utasításai alapján végrehajtja az Utasításban meghatározott hatáskörébe utalt feladatokat; 

b) a hatályos Digitális Adatvagyon-kataszter (a továbbiakban: Adatkataszter) alapján elvégzi az informatikai 

vezető által jóváhagyott jogosultságok hozzárendelését. 

IV. Minimálisan érvényesítendő általános rendelkezések 

Rendelkezések az Adatkataszterrel kapcsolatban 

28. Az Adatkataszter szabályozza a szervezet teljes digitálisan tárolt és feldolgozott adatvagyonát. Az 

Adatkataszter célja, hogy szabályozza az egyes adatelemekhez történő hozzáféréseket, ezáltal ellenőrizhető az 

adatfeldolgozás jogszerűsége, valamint számon kérhető mind a szabályozó, mind a szabályok alapján működő 

adatfeldolgozást végző felhasználó és az üzemeltetést végző adminisztrátor. 

29. Az adatállományokat tárolni kizárólag az Adatkataszterben nyilvántartott szervereken és központi 

kiszolgálókon, valamint az adatmentésre szolgáló médián lehet. Bármilyen más helyen történő adattárolás még 

átmenetileg is tilos. 

30. Indokolt esetben az egyes munkaállomásokon futó alkalmazások által kezelt alapbiztonsági (1.) osztályba 

sorolt adatok tárolhatóak a már meglévő lokális alkalmazást futtató munkaállomáson is. Az informatikai fejlesztések 

alkalmával gondoskodni kell a meglévő lokális alkalmazások szerveres alkalmazással történő kiváltásáról, ilyen új 

lokális alkalmazások bevezetése tilos. 



31. Az egyes felhasználói azonosítókhoz rendelt jogosultságok minden esetben csak az adott munkakör 

ellátásához szükséges minimális funkció- és adatelérést biztosíthatják. 

32. Az Adatkataszter a szervezet kizárólagos tulajdona, arra vonatkozóan teljes rendelkezési jogosultsággal 

kizárólag csak az alábbi személyek rendelkezhetnek: 

a) az országos rendőrfőkapitány; 

b) az informatikai vezető (szükség szerint a rendszerbiztonsági felügyelővel együttműködve). 

33. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók további kötelessége, hogy az adatelemek adatvédelmi attribútumainak 

valós vagy vélelmezett változásairól a közvetlen elöljáróikat haladéktalanul értesítsék. 

34. A felhasználók munkaviszonyában történő változásokról a humánigazgatási szervek, valamint az informatikai 

biztonsági felelős az Utasítás 1. számú mellékletét képző adatlap megfelelő kitöltésével tájékozatják az informatikai 

vezetőt, aki ezután gondoskodik a felhasználó hálózati jogainak módosításáról. 

35. Amennyiben a felhasználó munkaviszonya megszűnt, haladéktalanul törölni kell a felhasználói fiókját vagy 

azonosítóját. 

36. Az informatikai vezető, valamint a vezetése alatt álló rendszergazdák jogosultak bármelyik felhasználó vagy 

felhasználói csoport hozzáférését a szükséges mértékben korlátozni, amennyiben azt a digitális adatvagyon védelme 

indokolja. A hozzáférések azonnali korlátozására a következő személyek adhatnak utasítást: 

a) az országos rendőrfőkapitány; 

b) az informatikai vezető (szükség szerint a rendszerbiztonsági felügyelővel együttműködve. 

37. Az Adatkataszternek összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal, valamint a belső szabályzatokkal és 

előírásokkal. Az aktuális változásokat az informatikai biztonsági felelős felügyelete és irányítása mellett 

haladéktalanul érvényesíteni kell. 

A felhasználó azonosítása 

38. Az adatállományokat csak azonosított felhasználók érhetik el. Minden felhasználónak egyedi bejelentkezési 

azonosítóval és jelszóval kell rendelkeznie. A felhasználók nevét és az alkalmazások felhasználói azonosítóját az 

Utasítás 1. számú melléklete, az Adatkataszter tartalmazza, amelyet a rendszergazda kezel, és elöljárói utasításra 

aktualizál. 

39. Minden felhasználó bejelentkezési azonosítóját az alább felsorolt névkonvenciós szabályok alapján kell 

képezni: 

a) az azonosító a felhasználó vezetékneve és a keresztnevének első betűje; ékezetes karakterek helyett a 

karakternek megfelelő ékezet nélküli karaktert kell használni (pl.: Kovács József: kovacsj); 

b) amennyiben a címtárban már van ilyen azonosító, úgy a keresztnév többi betűjét a szükséges mértékig be kell 

vonni az azonosítóba (pl.: Kovács Jolán, Kovács János, Kovács János Béla felhasználókra: kovacsjo, kovacsja és 

kavacsjan) utána számozás. 

40. Minden felhasználó jelszavát az alább felsorolt szabályok alapján kell képezni: 

a) a jelszavakra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére és érvényesítésére az informatikai rendszerben 

használt címtár felhasználó-azonosító rendszerét, illetve az adott alkalmazás felhasználó azonosító rendszerét kell 

használni; az alapjelszó minimum 5 karakter, mely legalább 1 számot tartalmaz, és 30 napig érvényes; 

b) minden felhasználó első jelszava a rendszergazda által meghatározott jelszó, melynek meg kell felelnie a 

felhasználóra vonatkozó összes általános és speciális jelszóra vonatkozó szabálynak; az első jelszót a rendszergazda 

személyesen közli a felhasználóval, valamint tájékoztatja a jelszóhasználat felhasználókra vonatkozó előírásairól; 

c) amennyiben a címtár vagy az alkalmazás távmunka esetében nem képes az összes szabály érvényesítésére, úgy 

a felhasználókat adminisztratív úton kell kötelezni azok betartására. 

41. A felhasználó az első bejelentkezése után köteles azonnal megváltoztatni a jelszavát; minden felhasználónak 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy jelszavát bármikor megváltoztathassa. 

42. Az alább felsorolt esetekben haladéktalanul meg kell változtatni a jelszavakat: 

a) a jelszó élettartama lejárt; 

b) tűzfalintegritás sérülése (sikeres, vagy nem meghatározható eredményű behatolás); 

c) az infrastruktúra 30%-nál nagyobb mértékű vírusfertőzése; 

d) belső adatlopás, vagy támadás érzékelése; 

e) minden olyan további esetben, amikor a jelszó kompromittálódásának gyanúja megalapozott. 

43. Szigorúan tilos a jelszavak felhasználók közötti megosztása. 

44. A rendszergazda a digitális adatvagyon védelme érdekében az azonosítókat az letilthatja, ha: 

a) a jelszó kompromittálódásának gyanúja megalapozott; 

b) a felhasználó megsérti a rá vonatkozó adatkezelési szabályokat; 



c) a felhasználó munkaviszonya megszűnt; 

d) az azonosítók azonnali letiltására utasítást kap a következő személyek valamelyikétől: informatikai vezető, 

adatgazda, a felhasználó felettese, elöljárója. 

45. Minden munkaállomáson be kell állítani az 5 perc utáni, jelszóval védett képernyőkímélőt. 

46. Minden munkaállomáson - amennyiben ez az adott eszközön lehetséges - be kell állítani a 10 perc utáni 

zárolást. 

47. Minden munkaállomás BIOS-hoz való hozzáférést jelszóval kell védeni, és úgy kell beállítani, hogy a 

munkaállomás a belső HDD-ről induljon. Amennyiben a munkaállomáson folyó adatfeldolgozáshoz nem szükséges 

feltétlenül a külső adathordozók használata, úgy a meghajtókat és a csatlakoztatási lehetőségeket BIOS szinten le 

kell tiltani. 

A kiemelt biztonsági (3.) osztályra vonatkozó kiegészítések 

48. A kiemelt biztonsági (3.) osztályba sorolt adatok hozzáféréséhez használt jelszavakra az általános előírásokon 

túl az alábbiakban felsorolt szabályok is vonatkoznak: 

a) egy jelszó 30 napig érvényes; 

b) egy jelszó minimum 8 karakter hosszú kell, hogy legyen; 

c) a jelszónak tartalmaznia kell kis- és nagybetűket, valamint számokat is; 

d) az előző 6 jelszót nem lehet újra felhasználni; 

e) 3 sikertelen azonosítási kísérlet után az azonosítót minimum 60 percre zárolni kell; 

f) minden munkaállomáson be kell állítani a 10 perc utáni zárolást, kiemelt (3.) biztonsági osztályba sorolt adatok 

kezelése kizárólag a zárolásra is képes munkaállomásokon végezhető. 

Az adminisztrátori jelszavakra vonatkozó kiegészítő rendelkezések 

49. Az adminisztrátori jelszavakra az általános előírásokon túl az alábbiakban felsorolt szabályok is vonatkoznak: 

a) amennyiben az adminisztrátor felhasználó hozzáférési azonosítója a központi címtárban található, úgy a 48. 

pontban részletezett kiegészítéseket is érvényesíteni kell; 

b) amennyiben egy alkalmazás vagy egy informatikai eszköz adminisztrálásához a központi címtárban található 

rendszergazdához rendelt azonosítót nem lehet használni, úgy ez az azonosító és a hozzá kapcsolódó jelszó az 

alkalmazás vagy az eszköz adminisztrálásával megbízott rendszergazdák között megosztható (pl. munkaállomások 

BIOS jelszava, Switch-ek jelszavai stb.); 

c) amennyiben egy ilyen, nem címtárban rögzített felhasználóhoz tartozó jelszó csak egy rendszergazda által 

ismert, úgy az érvényes jelszót lezárt borítékban az informatikai vezető irodájában elzárva kell tárolni; 

d) az ilyen alkalmazáshoz (eszközhöz) kötött adminisztrátori jelszavakra csak az alábbi formai és tartalmi 

megszorításokat kell érvényesíteni: 

da) egy jelszó minimum 8 karakter hosszú kell, hogy legyen, 

bb) a jelszónak tartalmaznia kell kis- és nagybetűket, valamint számokat is. 

Jogosulatlan hozzáférések monitorozása, ellenőrzése, auditálása 

50. A kiemelt biztonsági (3.) osztályba sorolt adatok jogosulatlan hozzáférési kísérleteinek ellenőrzése érdekében 

a kiszolgáló erőforrások biztonsági naplóállományát hetente ellenőrizni kell. 

51. Az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása érdekében olyan regisztrálási és naplózási rendszert 

(biztonsági napló) kell kialakítani, mellyel utólag nyomon követhetők az informatikai rendszerben bekövetkezett 

fontosabb események - különös tekintettel azokra, amelyek a rendszer biztonságát érintik -, és ezáltal lehetséges a 

hozzáférések jogosultságának ellenőrzése, illetéktelen hozzáférés megtörténtének és a felelős személyének 

megállapítása. 

52. A minimálisan regisztrálandó események a következők: 

a) a rendszerindítások, leállások, leállítások; 

b) a rendszeróra állítások; 

c) a be- és kijelentkezések; 

d) a program leállások; 

e) az azonosítási és hitelesítési mechanizmus használata; 

f) a hozzáférési jog érvényesítése azonosítóval ellátott erőforráshoz; 



g) az azonosítóval ellátott erőforrás létrehozása vagy törlése; 

h) a felhatalmazott személyek olyan műveletei, amelyek a rendszer biztonságát érintik. 

53. A biztonsági naplóban az eseményekhez kapcsolódóan a következő paramétereket kell rögzíteni: 

a) a felhasználó azonosítása és hitelesítése esetén: 

aa) a dátum, 

ab) az időpont, 

ac) a kezdeményező azonosítója, 

ad) az eszköz (pl. terminál) azonosítója, amelyről az azonosítás és hitelesítés művelet kezdeményezése történt, 

ae) a művelet eredményessége vagy eredménytelensége; 

b) olyan erőforráson kezdeményezett hozzáférési művelet esetén, amelynél a hozzáférési jogok ellenőrzése 

kötelező: 

ba) a dátum, 

bb) az időpont, 

bc) az erőforrás azonosítója, 

bd) a hozzáférési kezdeményezés típusa, 

be) a művelet eredményessége vagy eredménytelensége; 

c) olyan erőforrás létrehozása vagy törlése esetén, amelynél az ehhez fűződő jogok ellenőrzése kötelező: 

ca) a dátum, 

cb) az időpont, 

cc) a kezdeményező azonosítója, 

cd) az erőforrás azonosítója, 

ce) a kezdeményezés típusa; 

d) felhatalmazott felhasználók (pl. rendszeradminisztrátorok) olyan műveletei esetén, amelyek a rendszer 

biztonságát érintik: 

da) a dátum, 

db) az időpont, 

dc) a műveletet végző azonosítója, 

dd) az erőforrás azonosítója, amelyre a művelet vonatkozik (pl. hozzáférési jog megadás, felfüggesztés, elvétel, 

tároló erőforrás logikai kijelölése vagy megszüntetése, rendszerindítás vagy leállítás). 

54. A rendszernek képesnek kell lennie minden egyes felhasználó vagy felhasználócsoport által végzett művelet 

szelektív regisztrálására. 

55. Az informatikai biztonsági felelősnek a jogosulatlan hozzáférési kísérletekről hetente részletes jelentést kell 

készítenie az informatikai vezető részére. Az informatikai vezető ezt követően az Utasításban leírtak szerint saját 

hatáskörben intézkedik. 

56. A biztonsági naplóállományokat heti rendszerességgel egy évre archiválni kell. 

V. Intézkedések az informatikai rendszer környezetével kapcsolatban 

Infrastruktúra 

57. Az informatikai rendszer biztonsága szempontjából azokat a helyiségeket és épületeket kell védeni, 

amelyekben a rendszer működik. 

58. A környezethez sorolható továbbá: 

a) az üzemeltetést végző személyzet; 

b) a stabilizált tápfeszültség ellátás; 

c) a túlfeszültség- és villámvédelem; 

d) a tűzvédelem. 

59. A védelemnek arányban kell lennie: 

a) az alkalmazások rendelkezésre állásának értékével; 

b) a hardverek és a szoftverek beszerzési értékével; 

c) az adatok pótlásának költségével. 

Az informatikai rendszer környezete 



60. Az új építésű épületek esetében az egyes információtechnológiai helyiségek falazatának legalább 36 cm vastag 

téglából kell lennie, vagy ezzel egyenértékű szilárdságú anyagból kell készülnie. 

61. Az utca szintjétől 3 méternél alacsonyabb párkánymagasságú ablakoknak megfelelő szilárdságú, a falhoz 

rögzített és legfeljebb 15x25 cm szemkiosztású ráccsal kell rendelkezniük, melyet úgy kell kialakítani, hogy az 

emberi fej ne férhessen át a nyíláson. 

62. A bejárati ajtó keményfa, fém vagy más megfelelő szilárdságú, leemelés, befeszítés ellen védett, és legalább 

két darab biztonsági zárral zárhatónak kell lennie. Biztonsági zárnak minősül a legalább 5 csapos hengerzár, az 5 

rotoros mágneszár, a kéttollú kulccsal zárható lamellás zár, továbbá a MABISZ vagy a Rendőrség által jóváhagyott 

és biztonsági zárnak elfogadott egyéb (pl.: motoros) zár. A lakat nem minősül biztonsági zárnak. 

63. A bejáratot munkaidőn túl zárva kell tartani. Munkaidőn túl a belépés csak előzetes bejelentkezés és 

engedélyezés után szabályozott módon lehetséges. 

64. Az épületen belül a nap 24 órájára személyi felügyeletet kell biztosítani. 

65. Az épületben a biztonsági szolgálat a főmunkaidőn túli időszakban szemrevételezéssel rendszeresen köteles 

ellenőrizni a közlekedő terek és a fontosabb helyiségek sértetlenségét,. Ahol ez nem valósítható meg, ott technikai 

védelmet szükséges kiépíteni. 

66. A belépési eljárásokat, a belépési jogosultságok rendszerét szabályozni kell: 

a) az épület; 

b) a számítóközpontok, a szerverszobák, és az egyéb központi jellegű informatikai helyiségek; 

c) a számítástechnikai eszközzel ellátott irodai helyiségek vonatkozásában. 

67. A szabályozás kiterjed: 

a) a különböző beosztású belső személyek belépési jogosultságaira az egyes helyiségekbe; 

b) a különböző céllal érkező külső személyek beléptetésének rendjére (engedélyező, naplózás, kisérés); 

c) a belépés megengedett vagy tiltott időszakaira; 

d) a beléptetéssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokra és az engedélyező személyekre; 

e) az egyes helyiségek kulcsai leadásának, felvételének és tárolásának rendjére. 

68. Az olyan helyiségeket, ahol számítástechnikai eszközökkel történik a munkavégzés, biztonsági zárral kell 

ellátni és a helyiséget távollét esetén zárva kell tartani. 

69. A tűz elleni védelmet elsődlegesen a személyi felügyelet, valamint a jelenlévő személyzet útján kell biztosítani 

a helyiségen belül készenlétben tartott, a helyi tűzvédelmi előírásoknak (szakhatósági engedélynek) megfelelő kézi 

tűzoltó készülékekkel. A készenléti helyeken elsődlegesen gáz halmazállapotú oltóanyaggal feltöltött tűzoltó 

készülékek legyenek. A készülékek típusát és darabszámát, illetve elhelyezését a helyi tűzvédelmi utasításnak kell 

tartalmaznia. A készülékeket a helyiségeken belül a bejárat mellett, valamint a helyiség alkalmas, jól megközelíthető 

pontjain kell elhelyezni. Az épületben a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelő tűzjelző rendszert kell 

kiépíteni, és ki kell jelölni a menekülési útvonalakat. 

70. Az elektromos hálózatnak egyenértékűnek kell lennie az MSZ 1600 sorozatú szabványok előírásaival. 

71. Az érintésvédelemnek egyenértékűnek kell lennie az MSZ 172 sorozatú szabványok előírásaival. 

72. A túlfeszültség- és villámvédelemnek meg kell felelnie a kommunális és lakóépületekre vonatkozó 

előírásoknak. Az elektromos hálózatot a szünetmenetességre, az áthidalási és újratöltési időre helyileg megállapított 

követelményeknek megfelelően kell kialakítani és külön szünetmentes leágazással vagy lokális szünetmentes 

tápáramforrással kell a táplálásról gondoskodni. 

73. Az átlagostól eltérő klimatikus viszonyú helyiségekben (pl. a hőmérséklet, illetve a páratartalom értéke túllépi 

a számítástechnikai eszközökre vonatkozó megengedett tartományt) helyi klimatizálásról kell gondoskodni úgy, 

hogy az információ technológiai eszközök környezeti hőmérséklete működés közben 15-28 C°, tárolási hőmérséklete 

pedig 0-40 C° között maradjon. 

Kiegészítő rendelkezések a fokozott biztonsági (2.) osztályba sorolt adatok esetén 

74. Az alapbiztonsági szint előírásain túl a fokozott biztonsági (2.) osztályba sorolható adatok feldolgozási 

környezetére az alábbi intézkedéseket is foganatosítani kell. 

75. Az információtechnológiai helyiségekbe csak annak üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges 

közműhálózat csatlakozhat, a helyiségen belül nem mehet át víz, gáz csatorna és egyéb közművezeték, felette és a 

határoló falfelületek mentén ún. vizesblokkot tartalmazó helyiségrész nem lehet. 

76. Az elektronikus védelemi rendszert az épület teljes területén vagy a mechanikusan is elválasztott fokozott 

biztonsági osztályba sorolt területen kell kiépíteni. A riasztásoknak az épület biztonsági szolgálatánál vagy a 

legközelebbi illetékes rendvédelmi szervnél is meg kell jelenniük. Az elektronikus védelemnek szabotázsvédettnek 

kell lennie, és meg kell felelnie az e cím rendelkezéseiben felsorolt követelményeknek. 



77. A nyílászárókat zártságot ellenőrző eszközzel kell ellátni, a belső terek védelmét mozgásérzékelővel kell 

biztosítani. A védelem ki- és bekapcsolása a bejáraton kívül elhelyezett vezérlővel történhet. 

78. A személyzet a helyiségbe (épületbe) belépni szándékozókat belépés előtt a biztonság veszélyeztetése nélkül 

azonosítja. 

79. Amennyiben az egyidejűleg szolgálatban lévő biztonsági személyzet létszáma kevesebb, mint három fő, a 

személyzetet el kell látni egy esetleges baleset esetén is jelzést biztosító (pl. dőléskapcsolóval kombinált) mobil 

támadásjelző eszközzel. 

80. A jelzőközpontnak és az általa működtetett eszközöknek 12 órás áthidalást biztosító szünetmentes 

tápegységgel kell rendelkezniük oly módon, hogy a 12. óra letelte után még képesek legyenek annyi energiát 

szolgáltatni, hogy egy riasztási eseményt jelezzenek, és az ehhez kapcsolódó vezérlést végrehajtsák (pl. hang- vagy 

fényjelző eszköz 3 perces időtartamban való működtetése). 

81. Az információtechnológiai helyiségeket olyan ajtókkal kell ellátni, amelyek legalább 30 perces műbizonylatolt 

tűzgátlással rendelkeznek. A helyiségen belül automatikus és kézi jelzésadót kell telepíteni. A jelzésadók jelzéseit 

mind a helyiségen belül, mind az épület biztonsági szolgálatánál meg kell jeleníteni. A jelzésadó eszközök, valamint 

a jeleket feldolgozó központnak meg kell felelnie az MSZ 9785, valamint az EN 54 szabványsorozatok előírásainak, 

rendelkeznie kell a hazai minősítő intézetek forgalomba hozatali engedélyével. 

82. A gyengeáramú telekommunikációs hálózatnak egyenértékűnek kell lennie az irodaházak telekommunikációs 

EIA/TIA568 szabványával vagy az információ-technológiai általános kábelezési rendszerek EN50173, ISO/IEC 

11801 szabványával. A hálózati végpontokat mérési jegyzőkönyvvel kiegészített nyomvonaltervben kell 

dokumentálni. 

83. Az elektromos hálózatot legalább a szerverek és a szükségvilágítás vonatkozásában 30 perces áthidalási idejű, 

megszakításmentes átkapcsolással rendelkező szünetmentes tápegységgel kell ellátni. A tápegység akkumulátorainak 

képesnek kell lenniük arra, hogy a maximális igénybevételt követő töltés hatására teljes kapacitásukat 24 órán belül 

visszanyerjék. 

84. A padlóburkolatoknak, berendezési tárgyaknak antisztatikus kivitelűeknek kell lenniük. 

85. A villámvédelemnek ki kell elégítenie a kommunális és lakóépületekre vonatkozó előírásokat. Az MSZ 274-

5T:1993 szabvánnyal egyenértékű az LPZ 0B-LPZ 1 zónahatáron túlfeszültség elleni védelembe be kell vonni az 

árnyékolást megtestesítő, az épületbe belépő minden fémszerkezetet (elektromos hálózat, víz, gáz, távfűtés, 

csatornahálózatok, antenna bevezetések, adatátviteli és távbeszélő hálózatok stb.). Az informatikai rendszert 

másodlagos villámvédelemmel kell ellátni. 

86. A túlmelegedés elleni védelmet a helyiség klimatizálásával kell biztosítani. A légellátásnak a klíma 

berendezéseknél meghatározott, átlagos szinten biztosított porkoncentrációt kell elérnie. 

Kiegészítő rendelkezések a kiemelt biztonsági (3.) osztályba sorolt adatok esetén 

87. A fokozott biztonsági szint előírásain túl a kiemelt biztonsági (3.) osztályba sorolható adatok feldolgozási 

környezetére a jelen cím alatt meghatározott intézkedéseket is foganatosítani kell. 

88. Az információtechnológiai helyiségek ablakait betekintés és behatolás ellen védő biztonsági fóliával szükséges 

védeni. Ablakok elkerülhetetlen létesítése esetén azok közforgalomtól elzárt területre, belső udvarra kell, hogy 

néznek. 

89. A technikai védelembe be kell kötni: 

a) a számítástechnikai eszközök burkolatait az illetéktelen kinyitás jelzésére; 

b) a hozzáférés-védelem hardver eszközeit az eltávolításuk megakadályozására. 

90. A védelmet intelligens beléptető-rendszerrel kell kiegészíteni, amely a mozgásokat két irányban regisztrálja és 

legalább az utolsó 4.000 eseményt naplózza, és az utolsó személy távozásakor a védelmi rendszert automatikusan 

élesíti. 

91. A személyzet a helyiségbe (épületbe) belépni szándékozókat belépés előtt a saját biztonsága veszélyeztetése 

nélkül azonosítja és nyilvántartást vezet a beléptető rendszeren kísérővel belépőkről. 

92. Az információtechnológiai helyiségeket, számítógépközpontokat, szerverszobákat automatikus működtetésű 

oltórendszerrel kell ellátni. Az oltórendszer működését tekintve helyi vagy teljes elárasztásos, működése előtt 

elegendő időt biztosít a személyzet evakuálására, vezérlő kimeneteinek egyikén jelzést ad a szerver felé az 

automatikus mentésre, majd azt követően a lekapcsolásra. 

93. Az energiaellátás biztonsága érdekében a szünetmentes tápegység mellett szükség-áramellátó diesel-

elektromos gépcsoport is telepítendő, amely automatikus indítású és szabályozású, ezen kívül teljesítménye képes 

kiszolgálni a számítástechnikai eszközökön túl azok működéséhez szükséges segédüzemi berendezéseket (pl.: a 

klímaberendezéseket) is. 



94. A helyiségekben a fűtést a klímarendszeren keresztül meleg levegő befúvással kell megoldani, a helyiségben 

vizes fűtés nem létesíthető. A klímarendszer kültéri és beltéri egységből épül fel, vízhűtéses klíma nem telepíthető. 

Központi klímagép telepítése esetén a befúvó és az elszívó légcsatornába légmentesen záró tűzgátló 

tűzcsappantyúkat kell telepíteni. A befúvó légcsatornába megfelelő gázérzékelők telepítését kell végrehajtani. 

VI. A személyzettel kapcsolatos intézkedések 

Általános intézkedések 

95. Minden szervezetnél ki kell alakítani azt a személyzeti struktúrát, amelynek feladata és felelőssége az 

informatikai rendszer megbízható üzemeltetése, ezáltal az alkalmazások megbízható működésének biztosítása. Az 

informatikai biztonság területén az alábbiakban meghatározott, jól elhatárolható feladatokat kell meghatározni, és az 

elvégzésükért felelős személyeket kell kijelölni. 

96. A rendőrségi objektumban őrző/védő feladatok ellátását biztosító személyzet, amely elsősorban a szervezet 

egészének és ezen belül az informatikai rendszernek a fizikai védelmét biztosítja. Feladataik kijelölése és 

alkalmazásuk a szervezet vezetésének feladata. Erre a feladatra csak olyan személyek alkalmazhatók, akik 

erkölcsileg feddhetetlenek és megbízhatók, valamint rendelkeznek az őrző/védő feladatok ellátásához szükséges 

vizsgákkal, minősítésekkel, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a megyei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvényben, vagy a személy-, és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján. 

97. Az informatikai vezetőnek ki kell jelölnie az informatikai részrendszerek, rendszerszoftverek, hálózati 

adatbázis-kezelők, levelező rendszerek, központi kiszolgálók, szerverek és alkalmazások rendszeradminisztrátorait, 

meg kell határoznia feladataikat és felelősségüket. A rendszer-adminisztrátorok és rendszergazdák feladatkörét a 

munkaköri leírásukban kell meghatározni. A munkaköri leírásokban hivatkozni kell az Utasítás mellékleteiben 

szereplő rendszerelemekre, valamint azok üzemeltetésére vonatkozó előírásokra. Az adminisztrátori feladatoknak 

összhangban kell lenniük a hardver/szoftver termék gyártója által előírt karbantartási és üzemeltetési előírásokkal. 

98. Az informatikai vezetőnek gondoskodnia kell az üzemeltető és karbantartó személyzet olyan szintű 

képzéséről, hogy a hibákat mind a hardver, mind a szoftver területen képesek legyenek elhárítani, vagy a külsős 

szerviz partnerek részére körülhatárolni. 

99. A szabályozóban rendelkezni kell: 

a) a külső személyek belépési és tartózkodási rendjéről az informatikai biztonság szempontjából kritikus 

területeken; 

b) a kilépőkkel kapcsolatos informatikai biztonsági intézkedésekről; 

c) a felhasználók, az adminisztrátorok, a rendszergazdák, az üzemeltető és karbantartó személyzet részére az 

informatikai rendszer megbízható üzemeltetésével és biztonságos használatával kapcsolatos rendszeres oktatás 

rendjéről; 

d) az informatikai biztonság megsértése esetén az érintett személyekre vonatkozó intézkedésekről. 

100. A Rendőrség személyi állománya számára biztosítani kell a Rendőrségi informatikai rendszereinek 

kezeléséről, az informatikai biztonsággal kapcsolatos oktatását, vizsgáztatását. 

101. Az informatikai helyiségekbe történő belépések rendjét a hozzáférési jogosultságokkal összhangban kell 

szabályozni. 

102. A magasabb jogosultságú személyeknél el kell kerülni a jogok túlzott   koncentrációját, valamint ki kell 

alakítani az informatikai rendszer biztonságát meghatározó munkakörökben dolgozó munkatársak helyettesítési 

rendjét. 

103. A fejlesztői környezetet el kell választani az alkalmazói környezettől. Szét kell választani a fejlesztői, 

üzemeltetői és adminisztrációs hozzáféréseket. 

104. A biztonsági személyzet, valamint a rendszergazdák feladataikat vállalkozás keretében nem láthatják el. 

105. Külső partnerekkel kötött fejlesztési, karbantartási szerződés részeként a külső partner számára kötelező 

érvénnyel elő kell írni az intézmény Informatikai Biztonsági Szabályzata rájuk vonatkozó szabályait, amelynek 

megsértése polgári jogi felelősséget von maga után. 

106. Az üzemeltetői személyzet összetételének és kiképzettségének olyannak kell lennie, hogy az üzemeletetett 

rendszerre vonatkozó biztonsági osztályra meghatározott kiesési időt tartani tudja a kiemelt fontosságú 

alkalmazások, illetve a teljes rendszer kiesése esetén. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy az üzemeltető, karbantartó 

személyzet rendszeres oktatással és gyakorlattal szinten tartsa az ismereteit a rendszerrel és azokkal az egységekkel 

kapcsolatban, amelyek üzemeltetéséért és karbantartásáért felelős. 



107. Szem előtt kell tartani a rendszer üzemeltetésében és karbantartásában kulcsszerepet betöltő személyek 

erkölcsi és anyagi érdekeltségének megfelelő szintű biztosítását a fluktuáció elkerülése céljából. Gondoskodni kell 

arról, hogy a szakértők tudása „széleskörű” legyen, azaz egy hardver, illetve szoftver területhez a kijelölt 

rendszergazda mellett máshoz is értsen. 

További intézkedések a fokozott (2.) biztonsági osztályra vonatkozóan 

108. Az általános előírásokon túl az alábbi intézkedéseket kell meghozni: 

a) a biztonsági eseménynapló fájlok auditálása vizsgálatához szükséges eszközöknek a rendszerben tartását, egy 

vagy több felhasználó tevékenységének szelektív azonosítását; 

b) ha a minősített adatot kezelő nem azonos az informatikai adatfeldolgozást végző személlyel, szervezet, illetve 

belső szervezeti egység vezetőjével (a továbbiakban: adatfeldolgozó), akkor: 

ba) az adatok védelme érdekében szükséges intézkedések megtételéről az anyag átadása előtt a minősített adatot 

kezelő, átadása után az adatfeldolgozó gondoskodik; 

bb) a minősített adatot kezelő, illetve az adatfeldolgozó felelős a saját ügykörében felmerülő adat- és minősített 

adat védelmére vonatkozó feladatok ellátásáért; 

bc) ha az adatfeldolgozó nem minősített adatállomány feldolgozása (például: egyedi adatkiemelés) során 

minősített adatot hozhat létre, akkor a minősítőnek kell meghatároznia a feldolgozás feltételeit; 

c) a számítástechnikai eljárásokban részt vevő személynek a munkafolyamatuk elvégzéséhez szükséges mértékre 

korlátozott betekintési jogosultság adható, a betekintés megtörténtét a számítástechnikai eljárás végrehajtásának 

tényét és annak bizonylatait igazolni kell; 

d) a titkos, bizalmas vagy korlátozott terjesztésű minősítési szintű adatot tartalmazó számítástechnikai eljárásba 

közreműködőt csak a minősítő írásbeli engedélyével szabad bevonni; 

e) ezen Utasításban foglaltakból az informatikai rendszerrel kapcsolatba kerülő üzemeltető és karbantartó 

munkatársakat le kell vizsgáztatni, s a vizsgát évente, ezen utasítás aktualizálása és közzététele után meg kell 

ismételni. 

További intézkedések a kiemelt (3.) biztonsági osztályra vonatkozóan 

109. A fokozott biztonsági szint előírásain túl az alábbi intézkedéseket kell meghozni: 

a) új jogosultság kiosztását, a jogosultság törlését, átmeneti felfüggesztését csak erre felhatalmazott minősített 

adatot kezelő kezdeményezheti vagy végezheti el; minden jogosultsági azonosítóval ellátott erőforrás esetében a 

hozzáférésre jogosult felhasználók vagy felhasználói csoportok listáját ki kell tudni nyomtatni, azok hozzáférési 

jogosultságaival együtt; 

b) a biztonsági szintben a használat (pl. tranzakció, interaktív kommunikáció stb.) közben beállt változásokat 

(másik szintre váltás) a felhasználó felé azonnal és közvetlenül jelezni kell, és le kell tudni kérdezni az összes 

felhasználóval kapcsolatos védelmi attribútumokat; 

c) a személyzetnek az összetétele, a képzettsége, valamint a gyakorlati tapasztalata alapján képeseknek kell lennie, 

hogy az erre a biztonsági osztályra meghatározott 16 perces kiesési időt tartani tudja a kiemelt fontosságú 

alkalmazások, illetve a teljes rendszer kiesése esetén; 

d) a Biztonsági Kézikönyvben foglaltakból a kiemelt (3.) biztonsági osztályba tartozó informatikai rendszerrel 

kapcsolatba kerülő munkatársakat le kell vizsgáztatni, s a vizsgát évente, a Biztonsági Kézikönyv aktualizálása és 

publikálása után meg kell ismételni. 

VII. Az informatikai rendszerrel kapcsolatos intézkedések 

Általános intézkedések 

110. Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazói rendszernek 

(felhasználói programok és adatok) a tervezés és megvalósítás során kialakított funkcionalitását egy megbízható 

informatikai alaprendszer (hardver és alapszoftver) biztosítsa a felhasználó részére az adott biztonsági osztály 

követelményeinek megfelelő szintű rendelkezésre állással. 



111. Rendelkezésre álláson azt a valószínűséget kell érteni, amellyel egy definiált időintervallumon belül az 

alkalmazás a tervezéskor meghatározott funkcionalitási szintnek megfelelően a felhasználó által használható. 

Gyakorlati megközelítéssel a rendelkezésre állást a következő formulával lehet meghatározni: 

 
ahol az üzemidő periódus, amelyre, a rendelkezésre állást értelmezzük, és a kiesési időt egy-egy alkalomra. 

112. A megbízható működés szempontjából értelmezett biztonsági osztályokra jellemző paraméterként a 

rendelkezésre állást, a kiesési időt és az ezen belül egy alkalomra megengedett maximális kiesési időt a következő 

táblázat tartalmazza: 
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 A megbízható működési 

alapbiztonsági 

(1.) osztály 

 95,5%  23,8 óra  -  

 A megbízható működési fokozott 

biztonsági 

(2.) osztály 

 99,5%  2,6 óra  30 perc 

 A megbízható működési kiemelt 

biztonsági 

(3.) osztály 

 99,95%  16 perc  1 perc 

113. Az információvédelem szempontjából történő osztályozás a különböző szervezetek esetén különbözhet a 

megbízható működés alapján történő besorolástól. Egy minősített adatállománnyal kapcsolatos megbízható működési 

követelmény a felhasználás módjától és körülményeitől függően lehet alacsony (akár több órás kiesés is 

megengedhető), ugyanakkor nem minősített, nyílt adatokkal kapcsolatos megbízható működésre magas (csak néhány 

másodperces kiesést megengedő) követelmények is előfordulhatnak. 

114. A megbízható működés feltételeinek maradéktalan biztosítása érdekében minden szervezet informatikai 

vezetője - az egyes alkalmazások felhasználóinak vezetőivel egyeztetve - bizonyos alkalmazásokat az általuk kezelt 

és feldolgozott adatokra vonatkozó információvédelmi osztálynál magasabb osztályba is besorolhatja. 

115. A megbízható működés feltételeinek biztosításának az alapbiztonsági (1.) osztályban az alább felsoroltaknak 

kell megfelelnie: 

a) a rendszernek nem kell tartalmaznia redundanciát; 

b) az újraindításig eltelt időt a hiba természetén túlmenően a hiba leírása és a behatárolás pontossága, a szerviz 

háttér reakcióideje, valamint hatékony munkája határozza meg; 

c) a rendszernek nem kell alkalmaznia hibaáthidalási és az ehhez szükséges rendszermenedzselési (recovery 

management) megoldásokat; menedzselést csak a tartalék alkatrész és szerviz biztosítás igényel; 

d) az informatikai rendszer megbízhatóságát jó minőségű és megfelelő számú referenciával rendelkező hardver- és 

szoftver termék beszerzésével kell biztosítani; 

e) a szállítókkal és a szerviz cégekkel olyan garanciális, illetve garancián túli szervizszerződést kell kötni, amely 

garantálja az osztályra definiált rendelkezésre állási szint betarthatóságát, a szervizszerződésben legalább a 12 órás 

reakcióidő kikötése szükséges; 

f) az informatikai rendszer elemeit nem szükséges tartalékolni; a kritikus hardver elemekhez a megfelelő 

szervizhátteret úgy kell biztosítani, hogy tartalékolás nélkül is biztosítani lehessen az alapbiztonságra meghatározott 

megbízható működést; 

g) a hardver rendszerre a szállítónak minimum 1 éves garanciát kell biztosítania, és 5 évig kell biztosítania a 

tartalék alkatrészellátást; 

h) a szoftverszállítónak legalább 3 éves távon biztosítania kell a szoftverrel kapcsolatos szavatosságot és 

terméktámogatást; 



i) az egyedileg fejlesztett szoftverek forráskódját a szerződésben foglaltak alapján megfelelő letéti megbízásban 

szabályozott feltételek mellett közjegyzőnél vagy más hiteles letétben kell elhelyezni. Ha a szállító részéről 

megszűnik a szoftvertámogatás, akkor a szervezetnek a forráskód birtokába kell jutnia, hogy a támogatást akár saját 

erővel, akár külső erőforrások igénybevételével biztosítani tudja. 

116. A megbízható működés feltételeinek biztosítása a fokozott (2.) biztonsági osztályban az alább felsoroltak 

szerint: 

a) már szükséges egy bizonyos szintű redundancia, amely a kritikus rendszerelemeknek egy lazán csatolt, pl. 

hálózaton keresztül történő meleg-tartalékolással vagy hidegtartalék biztosításával oldható meg; kritikus 

rendszerelemnek kell tekinteni minden olyan berendezést, amely meghibásodása esetén a teljes rendszer, vagy annak 

30%-a, illetve a rendszer biztonságáért felelős felügyeleti eszközök és alkalmazások valamelyike működésléptelenné 

válik; kritikus rendszerelemeket az ezen Utasítás 2. számú mellékletét képző HW-SZ leltárban külön fel kell tüntetni; 

b) a konkrét rendszer, valamint a fellépő költségek ismeretében döntendő el, hogy melyik tartalékolási módot kell 

alkalmazni; 

c) a meleg tartalékra történő átkapcsolás áttérés-menedzsmentet igényel, amely alapvetően automatikusan vagy 

manuálisan vezérelt áttérést jelent. A melegtartalék megoldás vezérlési és adatállomány-aktualizálási eljárásait a 

rendszertervezés idején ki kell alakítani, a konfiguráció erőforrásait is ennek megfelelően kell méretezni; 

d) a központi egységeknek rendelkeznie kell laza csatolású (pl. hálózaton keresztül biztosított) melegtartalékkal, 

vagy egy hidegtartalék-egységgel, illetve a lemezegységeknek redundáns (RAID technika) kiépítésűeknek kell 

lenniük; 

e) a mágneslemez-egységek és az aktív hálózati elemek, illetve kapcsolatok tartalékolásának biztosítottnak kell 

lennie; 

f) az adatbázis-kezelő szoftvereknek rendelkezniük kell automatikus adatállomány mentési- és visszaállítási 

funkciókkal; 

g) a szállítókkal és a szerviz cégekkel olyan garanciális, illetve garancián túli szerviz szerződést kell kötni, amely 

garantálja az osztályra definiált rendelkezésre állási szint betarthatóságát; a szervizszerződésben legalább a 8 órás 

reakcióidő kikötése szükséges; 

h) a hardver és a hálózati elemekről olyan szintű dokumentációt kell készíteni, hogy az üzemeltető személyzet az 

egység vagy kártya szintű hibaelhárítást el tudja végezni; 

i) az egyedileg fejlesztett szoftverek esetében rendelkezni kell a forrásnyelvi kóddal, és biztosítani kell a forráskód 

szintű hibajavítás feltételeit. 

117. A megbízható működés feltételeinek biztosítása a fokozott (3.) biztonsági osztályban az alább felsoroltak 

szerint történik: 

a) kizárólag a szorosan csatolt melegtartalékkal megvalósított hibaáthidalást lehet alkalmazni, dokumentált 

áttérés-menedzsmenttel (reconfiguration management); 

b) a kiesési idő gyakorlatilag az átkapcsolási idővel azonos, a szó eredeti értelmében vett rendszerindításra nincs 

szükség; itt a legmagasabb az üzemeltető személyzettel szembeni szakmai követelmény, mert az esetlegesen 

szükséges beavatkozás reakcióideje olyan rövid, hogy azt külső szervizzel biztosítani nem lehet; a szerviz feladata 

elsősorban a meghibásodott egység kijavítása; 

c) a központi egységnek rendelkezni kell egy szoros csatolású melegtartalékkal és megfelelő automatikus áttérés-

menedzsment megoldással; a mágneslemez egységek és kritikus hálózati elemek, illetve kapcsolatok tartalékolását az 

osztály rendelkezésre állási követelményeinek megfelelő szinten szükséges biztosítani; 

d) a szállítókkal és a szerviz cégekkel olyan garanciális, illetve garancián túli szerviz szerződést kell kötni, amely 

garantálja az osztályra definiált rendelkezésre állási szint betarthatóságát; a szervizszerződésben legalább a 4 órás 

reakcióidő kikötése szükséges; 

e) a teljes hardver/szoftver rendszerről és a hálózati elemekről olyan szintű dokumentációval kell rendelkezni, 

hogy az üzemeltető személyzet az egység vagy a kártya szintű hibaelhárítást el tudja végezni; 

f) a személyzet összetételének és kiképzettségének olyannak kell lennie, hogy erre a biztonsági osztályra 

meghatározott 16 perces kiesési időt tartani tudja a kiemelt fontosságú alkalmazások, illetve a teljes rendszer kiesése 

esetén. 

VIII. Rendszerelemekhez kapcsolódó intézkedések 

Adathordozók 

118. Adathordozóként kell értelmezni: 



a) a papírt; 

b) a mikrofilmet; 

c) a mágneses vagy egyéb számítástechnikai adathordozót. 

119. Nem kell adathordozóként kezelni a számítógépekbe (szerverekbe és kliensgépekbe) fixen beépített 

merevlemezes egységet abban az esetben, ha a számítógépes eszköz helyhez kötötten üzemel. Az ilyen 

lemezegységeket ezen Utasítás 2. számú mellékletét képző HW-SZ leltárban kell nyilvántartani. 

120. Adathordozónak kell továbbá tekinteni a digitális adatok tárolására és feldolgozására alkalmas mobil 

eszközöket (mobil számítógépeket, digitális fényképezőgépeket, mobiltelefonokat). Az ilyen eszközök 

használatbavételekor, objektumon kívüli használatakor a mobil eszközön tárolt és feldolgozott adatok minősítésének 

figyelembe vételével úgy kell eljárni, mintha az adathordozó lenne. 

121. A szervezetnél csak az Utasítás 3. számú mellékletét képző Adathordozók Leltárába felvezetett, azonosítóval 

ellátott adathordozót szabad használni. Idegen adathordozó használata nem engedélyezett. 

122. Az adathordozók felhasználását és hozzáférését naprakészen kell nyilvántartani az Utasítás 3. számú 

mellékletét képző Adathordozók Leltárában. 

123. Az adathordozókat használatba venni csak az alább felsorolt ellenőrző eljárások után szabad: 

a) új adathordozó esetén meg kell győződni a csomagolás sértetlenségéről, csak sértetlen csomagolású 

adathordozót szabad használatba venni; 

b) szemrevételezéssel ellenőrizni kell az adathordozó épségét, csak sértetlen adathordozót szabad használatba 

venni; 

c) ellenőrizni kell, hogy az adathordozó címkéje megfelel-e az Utasítás 3. számú mellékletét képző Adathordozók 

Leltárába felvezetett adatoknak; 

d) újraalkalmazás előtt minden adathordozót fel kell szabadítani, szükség szerint újra kell címkézni, és újra 

használatba kell venni. 

124. Biztosítani kell, hogy az adathordozók kezelése a vonatkozó iratkezelési szabályok szellemében, a 

tartalmazott adatok szempontjából egyenértékű papír dokumentumokkal azonos módon történjen. 

125. A szervezeten kívüli adatforgalomban használt adathordozók előállítása, kiadása és fogadása az informatikai 

vezető által kijelölt helyeken, az Utasítás 3. számú mellékletét képző Adathordozók Leltárában dokumentált és 

ellenőrzött módon történhet. A külső helyről érkező adathordozókat felhasználásuk előtt víruskereső programmal át 

kell vizsgálni. Amennyiben az adathordozó fertőzött, úgy felhasználása nem engedélyezett. 

126. Selejtezés alkalmával minden adathordozót: 

a) fel kell szabadítani; 

b) címkéjét el kell távolítani; 

c) ezután olyan fizikai roncsolással kell az adathordozót megsemmisíteni, hogy újbóli használatba vétele 

lehetetlenné váljon. 

127. Az adathordozók selejtezésekor az elektronikus hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi előírások és 

szabályok betartása kötelező. 

128. Fokozott (2.) és kiemelt (3.) biztonsági osztályba tartozó adatok tárolására és feldolgozására használt 

adathordozók, valamint a biztonsági másolatokat tartalmazó adathordozók tárolása a megfelelően kialakított 

helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben történhet. 

129. A használt többgenerációs médiarotációs technológiának megfelelően az Utasítás 5. számú mellékletét képző 

Mentési és Adat-visszaállítási Stratégiában dokumentált biztonsági másolatok meghatározott példányait a 

felhasználási területtől földrajzilag vagy épületileg elkülönülten kell tárolni. 

Hardver eszközök 

130. A számítástechnikai eszközök esetében a felnyitás elleni védelemről a ház kulccsal történő zárásával vagy a 

rögzítő csavarok plombálásával, pecsételésével kell gondoskodni. A számítógépek hardver konfigurációját csak a 

kijelölt rendszergazdák változtathatják meg. 

131. Azoknál a PC-knél, amelyeknél a floppy egység használata nem indokolt, és azt a logikai védelem 

eszközeivel letiltani nem lehet, a beépítésre nem kerülhet sor, vagy azokat utólag el kell távolítani, illetve megfelelő 

eszköz alkalmazásával le kell zárni. 

132. Egyedi munkaállomásokat csak felhasználóhoz, vagy felhasználókhoz kötötten szabad használni. 

Amennyiben fizikai védelem nem biztosítja, hogy az eszközt csak egy felhasználó kezelhesse, úgy BIOS szintű 

jelszó védelem kialakítása szükséges. 

Ahol a BIOS lehetővé teszi, ott a jelszó megadása két szinten történik, azaz a CMOS setup funkciót külön 

jelszóval lehessen védeni. 



133. A munkaállomásoknál gondoskodni kell arról, hogy a felhasználó hosszabb inaktivitása után kényszerített 

kijelentkeztetésével vagy az alapegységek használhatóságának korlátozásával (pl. a billentyűzet blokkolásával, a 

képernyő elsötétítésével) az illetéktelen használat meg legyen akadályozva. 

134. Amennyiben a számítástechnikai eszköz beépített adathordozót tartalmaz és azon a fokozott (2.), vagy 

kiemelt (3.) biztonsági osztályba sorolt adatot kezel, akkor az eszköz fizikai védelmének azonosnak kell lennie az 

ebbe az osztályba tartozó adathordozókéval. 

135. Abban az esetben, ha fokozott (2.) és a kiemelt (3.) biztonsági osztályba sorolt adatok kezelésére vonatkozó 

speciális rendszer- és környezeti feltételek nem biztosítottak, úgy a helyi hálózatról leválasztott számítógépet lehet 

igénybe venni az ilyen adatok kezelésére és az iroda-automatizálási feladatok ellátására az alábbi feltételekkel: 

a) a helyiség megfelel az általános környezeti előírásoknak; 

b) a számítógép nem lehet része a lokális hálózatnak; 

c) a számítógépbe fixen beépített merevlemezes egység csak az operációs rendszer és a szükséges iroda 

automatizálási alkalmazások állományait tárolhatja; 

d) minősített adatok, valamint a kezelésük és feldolgozásuk alkalmával létrejött munkapéldányok kizárólag a 

számítógéphez csatlakoztatott mobil adathordozón tárolhatók; 

e) a mobil adathordozónál tárgyalt szabályok vonatkoznak. 

Szoftver eszközök, alkalmazások 

136. A szoftver termékek esetében beszerezni, illetve installálni kizárólag 

a) jogtiszta; 

b) megfelelő adminisztrátori és felhasználói dokumentációval ellátott; 

c) vírus- és hibamentességre tesztelt szoftvert szabad. 

137. Az újonnan telepített szoftvereket nyilvántartásba kell venni az Utasítás 2. számú mellékletét képző HW-SW 

leltárban. 

138. A számítógépek szoftver konfigurációját csak a kijelölt rendszergazdák változtathatják meg. 

139. Szoftverek telepítő médiáiról biztonsági másolat, valamint a rendszergazdák részére munka-másolatok 

készíthetők. A munka-másolatokat fel kell vezetni az Utasítás 3. számú mellékletét képző adathordozók leltárába, s 

kivitelének és felhasználásának módjáról az Utasításban írtak az irányadók. 

140. Egyedileg fejlesztett szoftverek beszerzéséhez, fejlesztéséhez és bevezetéséhez az ORFK informatikai 

vezetőjének a szakmai jóváhagyása szükséges. 

141. Törekedni kell olyan beszerzési politika kialakítására, amely biztosítja egy független minősítő által kiállított 

minőségi bizonyítvánnyal rendelkező, helyszíni referencia-látogatásokkal leellenőrzött egyedi szoftvertermék 

fejlesztését és bevezetését. 

142. Az ORFK informatikai vezetője a fejlesztési projekt menedzselésére projektvezetőt és projekt bizottságot 

bízhat meg. Bizottsági tagokat az alább felsorolt felsővezetők delegálnak: 

a) az adott terület szakmai felsővezetője - a delegált felelős - a szoftvertermék szakmai megfelelősségéért, 

színvonaláért; 

b) az ORFK informatikai vezetője - a delegált felelős - a szoftvertermék üzemeltethetőségi és felhasználhatósági 

tulajdonságaiért, valamint a tesztelésekért; 

c) a Rendőrség biztonsági vezetője és a Rendőrség adatvédelmi felelőse - a delegált felelős - az adatvédelmi és 

minősített adat védelmére vonatkozó követelmények megvalósulásáért; 

d) a gyártó felsővezetője - a delegált felelős - a gyártó és megbízó közötti kapcsolattartásért. 

143. Az egyedileg fejlesztett szoftverek fejlesztésének és bevezetésének a lépései a következők (az egyes 

lépéseknél a fejlesztő szerv vagy személy szükség szerinti közreműködése indokolt): 

a) a követelményrendszer megfogalmazása, amelyért a felelős az adott terület szakmai felsővezetője, az ORFK 

informatikai vezetője; 

b) a globális rendszerterv, architektúra szintű tervezése, amelyért a felelős az ORFK informatikai vezetője; 

c) a részletes megvalósítási terv, amelyért felelős az ORFK informatikai vezetője; 

d) a megvalósítás, amelyért felelős az ORFK informatikai vezetője; 

e) a tesztelés, amelyért felelős az ORFK informatikai vezetője, az adott terület szakmai felsővezetője; 

f) az átadás, amelyért felelős az ORFK informatikai vezetője, az adott terület szakmai felsővezetője; 

g) a felhasználói és adminisztrátori oktatás, amelyért felelős az ORFK informatikai vezetője, az adott terület 

szakmai felsővezetője. 



IX. Dokumentáció, dokumentumok 

144. A nyomtatott anyagok kezelését a Rendőrség Iratkezelési Szabályzata szerint kell elvégezni. Az informatikai 

rendszer biztonságával kapcsolatos dokumentációkat az informatikai rendszer biztonsági fokozatának megfelelően 

kell kezelni. 

145. Az informatikai rendszer vagy annak bármely elemének dokumentációját aktuális állapotban kell tartani. A 

dokumentumok aktualizálásáért az informatikai vezető felelős. 

146. A felhasználók részére Felhasználói Kézikönyvet kell kiadni, amely leírja a számukra fontos, az informatikai 

biztonságot is érintő operatív szabályokat és teendőket. 

Kommunikáció, osztott rendszerek 

147. Az Utasítás speciálisan az osztott rendszerek fogalmán belül csak olyan részhálózatokra vonatkozik, 

amelyeket az OSI összekapcsolási modell szerinti szabványok valamilyen implementációja szerint terveztek és 

valósítottak meg. Az egyes részhálózatok közötti kapcsolatok szolgáltatási szintje az ISO-OSI modell alapján a 3. 

rétegben megvalósított hálózatvezérlési szinttől a 7. rétegig terjedő program-program kapcsolatok szintjéig terjedhet. 

148. A biztonsági funkciók szempontjából a részhálózatok közötti kapcsolat az OSI modell 1. rétegétől (fizikai 

réteg) a 7. rétegig (alkalmazási réteg) terjedhet, a védelmi szolgáltatások az adott szintnek megfelelő hatókörrel 

rendelkeznek. Ha a titkosítás a fizikai réteg szintjén (pl. modemmel) valósul meg a két részhálózat között, akkor 

annak hatóköre nem terjed ki a magasabb rétegekre. Viszont a 7. réteg szintjén a két részhálózat két távoli 

felhasználója között program-program szinten is megvalósulhat titkosítás. Így tehát a biztonsági funkciókkal ellátott 

részhálózatok összekapcsolásánál nem csak a technikai, hanem a biztonsági szolgáltatási feltételeket is figyelembe 

kell venni. 

149. Az osztott rendszereknél különös figyelmet kell fordítani az olyan alhálózatok összekapcsolására, amelyek 

minősített adatokat kezelnek. 

Összekapcsolási szabályok 

150. Egy egyszintű rendszer akkor kapcsolható össze másik egyszintű rendszerrel kétirányú kommunikáció 

céljából, ha minősítésük azonos. Amennyiben a rendszerek különböző minősítésűek, akkor biztosítani kell, hogy a 

kommunikáció csak egy irányban történjen, az alacsonyabb minősítésű felől a magasabb felé. 

151. Egy egyszintű rendszer akkor kapcsolható össze egy többszintű rendszerrel, ha a többszintű rendszer 

minősítése azonos vagy magasabb az egyszintű rendszerénél és biztosított, hogy a többszintű rendszerből az 

egyszintűbe csak az egyszintűvel azonos vagy alacsonyabb biztonsági osztályú adat kerül átvitelre. 

152. Többszintű rendszerek összekapcsolásánál kölcsönösen biztosítani kell, hogy csak az azonos típusú adatot 

kezelő szintek között történjen kétirányú átvitel, a két rendszer különböző típusú adatot kezelő szintjei között pedig 

csak egy irányba, a magasabb típusú adatot kezelő szint felé történhet átvitel. 

153. A rendszerek összekapcsolásánál az ilyen szempontból kritikus hálózati eszközöket úgy kell kiválasztani, 

hogy a minősítésük összhangban legyen a fenti összekapcsolási szabályokkal. 

Általános intézkedések 

154. Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében az iratkezelési szabályzatnak 

megfelelően kell eljárni. 

155. A felhasználókat a szolgáltatások indítása vagy az azokkal történő kommunikáció megkezdése előtt 

hitelesíteni kell. 

156. Az adott hálózati alrendszer hitelesítési mechanizmusa nem érintheti a hálózat többi alrendszerének 

hitelesítési rendszerét. 

157. Egy adott alhálózatban azonosítani kell a más alhálózatból importált adatok feladóját. Ha ilyen nincs, akkor 

ezeket az adatok el kell különíteni. 

158. A hálózat elosztott és diszkrét elemeit rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy a hálózatban a 

hálózati forgalom monitorozására és rögzítésére alkalmas erőforrást illetéktelenül ne használjanak. 

159. Ha egy alhálózatban definiált azonosító hozzáférési joga delegálható egy másik alhálózatba, akkor ez alapján 

kell érvényesíteni az eredeti azonosítóhoz rendelt jogokat. 



160. A helyi lehetőségek szerint kialakított hozzáférés-vezérlést (DAC) ki kell terjeszteni a teljes osztott 

rendszerre. 

161. A helyi hálózatokat, valamint a kommunikációs kábeleket műanyag védőburkolattal ellátott kábelcsatornában 

kell vezetni, a helyi lehetőségek által megszabott lehető legnagyobb magasságban. 

162. 100-nál nagyobb felhasználó számú hálózat esetén javasolt a strukturált kábelezési rendszer alkalmazása. Ez 

lényegesen növeli a hálózat üzembiztos működtetését, a kábelezés struktúrájában bekövetkező változások (pl. 

költözés) rugalmas kezelését. 

163. A hálózat diszkrét elemeit (elosztószekrények, bridge-ek, router-ek, modemek stb.) olyan zárható 

helyiségben kell elhelyezni, ahol biztosíthatók az üzembiztos működéshez szükséges feltételek is. 

164. Az adatátvitel biztonsága érdekében az adatátvitelben a CRC-CCITT szerinti hibafelismerési és -javítási 

szintet vagy ezzel azonos hatékonyságú védelmet kell biztosítani, amely a kettős bithibák felismerésére is alkalmas. 

Ezt korszerűen az un. szinkron adatátviteli eljárások (pl. HDLC) biztosítják. 

165. Már az alapbiztonsági osztályban szükséges valamilyen szintű hálózat-menedzsment alkalmazása, amely az 

alábbi két szinten valósulhat meg: 

a) fizikai szintű menedzsment, amely alapvetően a hálózat összefüggőségét (connectivity) a kábelezés és a hálózat 

diszkrét eszközeinek fizikai szintjén vizsgálja, és lehetővé teszi a hálózat legkisebb egybefüggő szakaszára a fizikai 

kapcsolat megszűnésének detektálását; 

b) logikai szintű menedzsment, amely a hálózat felsőbb rétegei szintjén ellenőrzi az összefüggőséget. 

166. A logikai hálózati menedzsmentre standardként az SNMP menedzsmentet kell használni, amelynek 

egyszerűsített és bővített változata is létezik. Alapbiztonsági osztályban 100 felhasználónál nagyobb hálózatokon az 

egyszerűsített SNMP szintű menedzsment használatát kell biztosítani, de az egész rendszerre kibővített használata is 

javasolt. 

167. Központi hozzáférés-menedzsment esetén az alanyok egy privilegizált hálózati szolgáltatás (pl. egy 

biztonsági szerver) által kezelt hozzáférési jogai biztonságos úton eljutnak az osztott rendszer többi feldolgozó 

egységéhez a hozzáférés-vezérlés végrehajtása céljából. Ehhez elosztott hozzáférés-vezérlési táblakezelés szükséges 

(pl. NTFS file rendszer hozzáférés-kezelése). Az ilyen információk titkosítva kerülnek továbbításra. 

168. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítani kell az adatintegritást mind a 

protokollvezérlő, mind a felhasználói adatokra. 

169. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat kell alkalmazni. 

170. Az osztott rendszerben a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok 

csak titkosítva továbbíthatók. 

További intézkedések fokozott (2.) biztonsági osztályra vonatkozóan 

171. A kommunikációban a kisugárzással, illetve a zavartatással kapcsolatos EN 55022 és EN 55024 

szabványokkal egyenértékű megoldások az elfogadottak. 

172. A kötelező hozzáférés-vezérlést ki kell terjeszteni a teljes rendszerre. 

173. A hálózaton megvalósítandó a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és 

auditálhatóság biztosítása érdekében. Központi auditálás esetén védetten kell továbbítani az auditálási információkat 

a többi alhálózatból. 

174. Az adattovábbításra használt hálózat esetében biztosítani kell az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás 

akadályozását. 

175. 50 felhasználónál nagyobb hálózaton a teljes rendszerre kibővített SNMP menedzsmentet használni kell, a 

fizikai hálózat menedzsment használata javasolt. 

176. A szolgáltatások megszűnésének okát a hálózat menedzsment szoftvernek detektálnia, regisztrálnia és 

jeleznie kell (hálózati menedzsment alapú DOS kezelés). 

177. A minősített adatok rejtjelezése során a rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet 

előírásai kötelezőek. 

További intézkedések kiemelt (3.) biztonsági osztályra vonatkozóan 

178. Az adatáramlás biztonságának megőrzése céljából dinamikus útválasztást (dynamic routing) kell alkalmazni, 

azaz az útválasztók nem a rendszergazda által megadott statikus bejegyzések alapján irányítják a forgalmat, hanem 

azt a hálózat különböző paramétereinek (pl. útvonalhossz, szabad sávszélesség, vonal megbízhatósága, késleltetés 

stb.) figyelembevételével dinamikusan végzik. 



179. A szolgáltatásokat az eredetivel azonos szinten kell biztosítani hálózati elemek, számítástechnikai erőforrások 

kiesése esetén, automatikus tartalék-átkapcsolással. 

X. Intézkedések vészhelyzet-megelőzéssel kapcsolatban 

Elektronikus határvédelem, számítógépes topológia 

180. Amennyiben a szervezet üzemeltet elektronikus tűzfalat, úgy annak teljes dokumentációját az Utasítás 6. 

számú melléklete tartalmazza. 

181. Az elektronikus tűzfalra a kiemelt (3.) biztonsági osztály előírásait kell érvényesíteni. 

182. A számítógépes hálózat részletes topológiáját az Utasítás 7. számú mellékletében meghatározottak alapján 

kell elkészíteni. A topológiának tartalmaznia kell: 

a) a kábelezés típusát, nyomvonalát; 

b) a vezeték nélküli hálózati elosztók vételi sugarát; 

c) az aktív hálózati eszközök (router-ek, gateway-ek, switch-ek) elhelyezkedését, azonosítóját; 

d) a hálózati végpontok elhelyezkedését, azonosítóját; 

e) a végpontokra kapcsolt központi kiszolgálókat, szervereket, és a hálózatos perifériákat (pl. nyomtatókat). 

Elektronikus vírusvédelem 

183. Biztosítani kell a szervezet egészére, azaz a hálózat minden belépési- és végpontjára kiterjedő elektronikus 

vírusvédelmet. 

184. A vírusvédelmi rendszert, valamint a védelembe bevont rendszergazdák, felhasználók és külsős vírus-, és 

termék specialisták feladatait és tevékenységi körét az Utasítás 4. számú mellékletét képző vírusvédelmi 

akciótervben kell dokumentálni. 

185. A vírusvédelmi alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie minden fájlművelet előtt az adott fájlra vonatkozó 

automatikus víruskeresésre, s fertőzés esetén a fájlhozzáférés automatikus blokkolására. 

186. A vírusvédelmi alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie valamennyi számítógépes kártevő (malware, trójai, 

kémprogram, tárcsázó stb.) felismerésére. 

187. A vírusvédelmi alkalmazásnak meg kell felelni a 188-193. pontban meghatározott szabályoknak. A 

kiválasztáskor különös figyelmet kell fordítani a hagyományos, ún. fájlszignatúrán alapuló víruskeresést kiegészítő 

egyéb víruskeresési technológiák (viselkedés analízis, heurisztikus keresés, SPAM- tartalom- és csatolmányszűrés) 

használatának lehetőségeire is. 

188. A vírusvédelmi alkalmazás gyártójának lehetőséget kell biztosítania a vírusgyanús állományok vírus-

laboratóriumban történő ellenőrzéséhez, valamint a magyar nyelvű 0-24 órás telefonos és személyes szakmai 

terméktámogatási szolgáltatás igénybevételére. 

189. Amennyiben az alkalmazott vírusvédelmi alkalmazás központilag menedzselhető, úgy törekedni kell arra, 

hogy a központi menedzsmentbe a szervezet egésze be legyen vonva. A központi menedzsment-rendszer kezelésével 

legalább két rendszergazdát kell megbízni. 

190. A központi menedzsmenten keresztül naponta ellenőrizni kell: 

a) a belépési-, és a végpontokon futó vírusvédelmi motorok hibátlan működését; 

b) a védelmi pontokon a vírusadatbázis frissességét; 

c) a vírusincidenseket. 

191. A hálózat belső végpontjain detektált vírusincidensek okait abban az esetben is ki kell vizsgálni, ha a vírus 

blokkolva lett. 

192. A központi menedzsment rendszerbe be nem vont gépeket (mobil számítógépeket) egyedi vírusvédelmi 

alkalmazással kell ellátni. Ebben az esetben a számítógép felhasználóit ki kell képezni az alkalmazás használatára, 

kezelésére és ellenőrzésére, különös tekintettel a rendellenes működések felismerésére. 

193. Az egyedi vírusvédelemmel ellátott felhasználók: 

a) részére munkaidőben telefonos elérhetőséget kell biztosítani a vírusvédelmi feladatok ellátásával megbízott 

rendszergazdához; 

b) nem végezhetnek vírusirtási és adat-visszaállítási feladatokat. 

XI. Adatmentési és archiválási rendszer 



Általános rendelkezések 

194. A szerverről vagy központi kiszolgálóról készült mentésekért a szerver vagy a központi kiszolgáló 

rendszergazdája a felelős. 

195. Minden szerverről és központi kiszolgálóról rendszeresen szalagos mentést kell készíteni. A mentések 

menetét az Utasítás 5. számú mellékletét képező Mentési- és Adat-visszaállítási Stratégiában dokumentálni kell. 

196. Minden mentési feladat lefutását ellenőrizni kell, és a naplóállományt a lementett adat szalagon történő 

tárolásának a végéig meg kell őrizni. 

197. Amennyiben a mentési feladat hibásan futott le, úgy a hibák elhárítása után a feladatot soron kívül, 

manuálisan ismét el kell indítani. Nem kell ismét lefuttatni a feladatot, ha: 

a) a feladat futása nagymértékben akadályozná a felhasználók napi munkavégzését; 

b) a feladat akadályozná a következő időzített - az újraindítottal egyenértékű - feladat lefutását. 

198. A mentési feladaton történt minden változtatás után, az első mentési ciklust követően a mentett eszközzel 

megegyező hardver eszközre próba-, adat- és/vagy rendszer-visszaállítást kell végezni. A sikeres próba-visszaállítást 

az Utasítás 5. számú mellékletét képző Mentési- és Adat-visszaállítási Stratégia megfelelő részeiben dokumentálni 

kell. Amennyiben a próba-visszaállítás sikertelen volt, úgy a hibák kiküszöbölése után új mentési feladatot kell 

végrehajtani. 

199. Biztonsági másolat kizárólag a megfelelően felcímkézett médiára (adathordozó) készülhet. 

200. A médiumok kezelésére adathordozókra vonatkozó rendelkezések irányadók. 

201. A szalagos mentőeszközhöz tartozó dokumentációkban (2. számú melléklet) kell feltüntetni és dokumentálni 

az olyan feladatokat, melyek nem adatmentési céllal lettek lefutatva (pl. tesztfeladatok, fejtisztító feladatok speciális 

tisztító kazettával stb.). 

Szerverek, központi kiszolgálók mentése 

202. Szerverek és központi kiszolgálók mentését az Utasítás 5. számú mellékletét képző Mentési- és Adat-

visszaállítási Stratégiában dokumentálni kell. A stratégiának minimálisan tartalmaznia kell: 

a) a kiszolgáló azonosítóját; 

b) a kiszolgáló operációs rendszerét; 

c) a mentő alkalmazás nevét; 

d) a szalagos egység azonosítóját; 

e) a mentésért felelős adminisztrátor nevét; 

f) minden automatikus és manuális mentési feladat: szelekciós listáját, időzítését, metódusát; 

g) a feladathoz használt média címkéjét, felülírás-védelmi és hozzáfűzhetőségi attribútumait, titkosítását, tárolását; 

h) a stratégia alapján készült mentések identikus hardver eszközre történt próba-visszaállítás időpontját, a próba-

visszaállítás szükséges idejét, a próba-visszaállítást végző adminisztrátor aláírását. 

Alkalmazás szintű mentések 

203. Alkalmazás szintű mentés alatt az olyan számítógépes alkalmazások mentését kell érteni, amelyek nem 

szervereken vagy központi kiszolgálókon, hanem munkaállomásokon futnak. 

204. A munkaállomásokon futó alkalmazások adatállományait rendszeresen át kell másolni valamelyik szerverre, 

vagy központi kiszolgálóra, hogy azok az adatállományok is szalagra kerülhessenek. 

205. Amennyiben az alkalmazás rendelkezik beépített mentési funkcióval, úgy a másolás helyett ezt a funkciót 

kell használni. Az alkalmazás szintű adatvédelmi feladatokra felelős rendszergazdát kell kijelölni. A kijelölt 

rendszergazda megbízhat felhasználót is a napi adatvédelmi feladatok elvégzésére, de a felhasználó munkavégzését 

folyamatosan ellenőriznie kell. 

206. Az adatvédelmi feladatok oktatásáért és bemutatásáért a kijelölt rendszergazda felelős. A napi feladatok 

elvégzésével megbízott felhasználót az adatvédelmi feladatok hibás teljesítése esetén sem terhelheti semmilyen 

felelősség. Alkalmazás szintű mentéseket az Utasítás 5. számú mellékletét képző Mentési- és Adat-visszaállítási 

Stratégiában dokumentálni kell. 

207. A Stratégiának minimálisan tartalmaznia kell: 

a) a munkaállomás azonosítóját; 

b) a munkaállomás operációs rendszerét; 

c) a mentendő alkalmazás nevét; 



d) a felelős rendszergazda és a kijelölt felhasználó nevét; 

e) a mentési feladat szelekciós listáját, időzítését, a mentett adatok helyét. 

XII. Oktatás, vizsgáztatás 

208. Jelen Utasítást a Rendőrség állománya részére oktatni kell. 

209. 

210. 

211. Az oktatáson résztvevők az oktatás végén aláírásukkal igazolják azt, hogy az informatikai biztonsági 

előírásokat megismerték. 

212. Az újonnan belépő dolgozó a sikeres informatikai biztonságvédelmi vizsga letételéig az informatikai 

rendszerben feladatot nem láthat el. 

213. Az oktatáshoz, vizsgáztatáshoz - igény esetén - a Rendőrség informatikai biztonsági felelőse segítséget nyújt. 

XIII. Vegyes és záró rendelkezések 

214. Ezen Utasítás a közzétételét követő harmincadik napon lép hatályba. 

215. Ezen Utasítás 209. pontja 2009. június 1-jén, míg a 210. pontja 2009. december 21-én hatályát veszti. 

216. A területi rendőri szervek vezetői a jelen Utasítás hatályba lépését követő 10 munkanapon belül kijelölik az 

irányításuk alá tartozó szerv informatikai biztonsági felelősét. 

217. Az ORFK vonatkozásában az ORFK gazdasági főigazgatója, a területi szervek vezetői - az irányításuk alatt 

álló szervekre kiterjedő hatállyal - az Utasításban felsorolt Szabályozókat ezen Utasításnak megfelelően jelen 

Utasítás hatályba lépését követő 12 hónapon belül kötelesek kialakítani. A kialakított informatikai biztonsági 

szabályzatokat jóváhagyásra az ORFK gazdasági főigazgatójához kell felterjeszteni. 

218. Az Utasítás 217. pontja alapján kiadott informatikai biztonsági szabályzatok rendelkezéseit legalább évente 

felül kell vizsgálni, indokolt esetben aktualizálni szükséges. Az évenkénti felülvizsgálatokon kívül bármikor 

felülvizsgálható és módosítható abban az esetben, ha az informatikai rendszerben vagy annak környeztében olyan 

változtatások történtek, amelyek kihatással vannak a rendszer biztonságára. 

219. Jelen Utasítást a hatályba lépését követő egy éven belül felül kell vizsgálni, és az alkalmazás tapasztalatai 

alapján gondoskodni kell a véglegesítéséről. 

220. Az IBSZ kiegészítő szabályzatait jelen Utasítás hatályba lépést követően egy év múlva ki kell adni, amelynek 

részei: 

a) az informatikai biztonságpolitika és stratégia meghatározása; 

b) az informatikai rendszerek biztonsági osztályba sorolása; 

c) az információvédelmi követelmények meghatározása; 

d) az információbiztonsági követelmények meghatározása; 

e) az informatikai működés-folytonossági terv (katasztrófa-elhárítási terv); 

f) az informatikai működési szabályzat; 

g) az informatikai biztonsági kézikönyv. 

1. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

I. Szervezet Digitális Adatvagyon Katasztere 

 Hatályba léptetés:   

 verzió:    

 következő kötelező felülvizsgálat:   

Jóváhagyták: 

 Név  Beosztás  Aláírás 

   Szabályozó   

   Adatvédelmi felelős   



   Informatikai vezető   

I. CÍMTÁRAK, FELHASZNÁLÓI ADATBÁZISOK 

I.1. Központi címtár: 

A központi címtár host neve: 

OS: 

Domain Controller: 

 Név  Beosztás  Osztály  Felhasználói név  Csoporttagság 

          

          

          

          

I.2. Alkalmazások címtára 

I.2.1. NÉV1 alkalmazás címtára 

 Név  Beosztás  Osztály  Felhasználói név  Csoporttagság 

          

          

          

          

I.2.2. NÉV2 alkalmazás címtára 

 Név  Beosztás  Osztály  Felhasználói név  Csoporttagság 

          

          

          

          

I.3. Osztályok adatállományai 

Az alábbi táblázatokban a szerverek és a központi kiszolgálók rendszergazdái nincsenek külön feltüntetve. 

I.3.1. OSZTÁLY1 

 Hozzáférések  R  W  C  E  M  F 

 Kiemelt felhasználók             

 adatkezelők             

 adatfeldolgozó             

  

  

 Drive  Elérési út  B.o.  Kiemelt  

Felhasználók 

 Adatkezelők  Adatfeldolgozók 

            

            

I.3.2. OSZTÁLY2 



 Hozzáférések  R  W  C  E  M  F 

 adatkezelők             

 adatfeldolgozó             

  

  

 Drive  Elérési út  B.o.  Adatkezelők  Adatfeldolgozó 

          

          

2. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

II. Hardver-szoftver leltár 

 hatályba léptetés:   

 verzió:    

 következő kötelező felülvizsgálat:   

Jóváhagyták: 

 Név  Beosztás  Aláírás 

   Szabályozó   

   Adatvédelmi felelős   

   Informatikai vezető   

II.1. Szerverek 

 Azonosító:   

 Típus:   

 Garancia:   

 Beszállító:   

 Felelős 

rendszergazda: 

  

 Eredeti konfiguráció  Megbontott konfiguráció  Egyedi konfiguráció 

 Hardver 

konfiguráció 

 Hardver eszköz  Típus  Azonosító 

   Alaplap:     

   CPU:     

   RAM:     

   HDD:     

   Videó kártya:     

   Hálózati kártya:     

        

 Szoftver 

konfiguráció: 

    

   Alkalmazás  Megbízható működési mutató, Biztonsági 

osztály 

 Alkalmazásért felelős 

rendszergazda 

        

        

 Dátum  Szerveradminisztrációs napló 

    



II.2. Központi jellegű szerver funkciójú kliensgépek 

 Azonosító:   

 Típus:   

 Garancia:   

 Beszállító:   

 Felelős 

rendszergazda: 

  

 Üzemi hely:   

 Eredeti konfiguráció  Megbontott konfiguráció  Egyedi konfiguráció 

 Hardver 

konfiguráció 

 Hardver eszköz  Típus  Azonosító 

   Alaplap:     

   CPU:     

   RAM:     

   HDD:     

   Videó kártya:     

   Hálózati kártya:     

        

 Szoftver      

 konfiguráció:  Alkalmazások  Megbízható működési mutató,  

Biztonsági osztály 

 Felhasználók 

        

 Dátum  Szerveradminisztrációs napló 

    

II.3. Kliensgépek 

 Azonosító:   

 Típus:   

 Garancia:   

 Beszállító:   

 Felelős 

rendszergazda: 

  

 Üzemi hely:   

 Eredeti konfiguráció  Megbontott konfiguráció  Egyedi konfiguráció 

 Hardver 

konfiguráció 

 Hardver eszköz  Típus  Azonosító 

   Alaplap:     

   CPU:     

   RAM:     

   HDD:     

   Videó kártya:     

   Hálózati kártya:     

        

 Szoftver      

 konfiguráció:  Alkalmazás  Megbízható működési mutató,  

Biztonsági osztály 

 Felhasználók 



        

        

        

II.4. Egyéb számítógépes eszközök 

II.4.1. Számítógép perifériák 

II.4.1.1. Monitorok 

 Azonosító  Típus  Garancia  Beszállító  Üzem.hely 

          

          

          

II.4.1.2. Nyomtatók, plotterek 

 Azonosító  Típus  Garancia  Beszállító  Üzem.hely 

          

          

          

II.4.1.3. Egyéb számítástechnikai perifériák 

II.4.2. Aktív hálózati eszközök 

 Azonosító  Típus  Garancia  Beszállító  Üzem.hely 

          

          

          

II.5. Tartalék eszközök 

II.5.1. Komplett konfigurációk 

II.5.2. Tartalék hardver eszközök 

II.5.3. Tartalék perifériák 

II.5.4. Használatba nem vett adathordozók 

3. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

III. Adathordozók leltára 

 hatályba léptetés:   

 verzió:    

 következő kötelező felülvizsgálat:   

Jóváhagyták: 

 Név  beosztás  Aláírás 

   Szabályozó   

   Adatvédelmi felelős   

   Informatikai vezető   



III.1. Rendszergazdák részére kiadott adathordozók 

III.1.1. Biztonsági másolatok 

 Azonosító címke  Típus  Használatba vétel  Selejtezés  Biztonsági osztály 

          

          

III.1.2. Telepítők, telepítőkről készült másolatok 

 Azonosító címke  típus  tartalom  Kiadva  Biztonsági osztály 

          

          

III.2. Felhasználók részére kiadott adathordozók 

 Azonosító címke  típus  tartalom  Kiadva  Biztonsági osztály 

          

          

4. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

IV. Vírusvédelmi akcióterv 

 hatályba léptetés:   

 verzió:    

 következő kötelező felülvizsgálat:   

Jóváhagyták: 

 Név  Beosztás  Aláírás 

   Szabályozó   

   Adatvédelmi felelős   

   Informatikai vezető   

IV.1. Vírusvédelmi rendszer leírása 

IV.1.1. Általános rendszerleírás 

IV.1.1. Vírusvédelmi megoldás gyártója, elérhetősége. 

IV.1.2. Vírusvédelmi megoldások nevei, verziószámaik 

IV.1.3. Termékkódok, felhasználói nevek és azonosítók 

IV.1.4. A vírusvédelmi rendszer adminisztrálásával megbízott rendszergazdák nevei, elérhetőségük 

IV.1.5. A vírusvédelembe bevont külső vírusszakértők és termékspecialisták nevei, elérhetőségük 
IV.1.2. Szerverek vírusvédelmi moduljai 

Minden szerverre külön-külön meg kell határozni az alpontokat. 

IV.1.2.1. Szerverek állandó védelme 
A szerveres állandó védelem konfigurációjának részletes leírása (a központi menedzsment alkalmazás ablakairól 

készített képernyőképekkel is lehet illusztrálni). 

IV.1.2.2. SMTP szerverbe épülő modul 



Az SMTP szerverbe épülő modul konfigurációjának részletes leírása (a központi menedzsment alkalmazás 

ablakairól készített képernyőképekkel is lehet illusztrálni). 

IV.1.2.3. Proxy szerverbe épülő modul 
A Proxy szerverbe épülő modul konfigurációjának részletes leírása (a központi menedzsment alkalmazás 

ablakairól készített képernyőképekkel is lehet illusztrálni). 

IV.1.2.4. Gateway funkciójú szerverbe épülő modul 
A Gateway rendszerű szerverek konfigurációjának részletes leírása (a központi menedzsment alkalmazás 

ablakairól készített képernyőképekkel is lehet illusztrálni). 

IV.1.2.5. Számítógépes tűzfalba épülő modul 
Az Tűzfalba épülő modul konfigurációjának részletes leírása (a központi menedzsment alkalmazás ablakairól 

készített képernyőképekkel is lehet illusztrálni). 

IV.1.3. Kliensgépek vírusvédelmi moduljai 

Minden kliensre érvényesnek kell lennie, vagy annyi alpontot kell létrehozni, ahány kliens-konfiguráció 

létezik. 

IV.1.3.1. Kliensgépek állandó védelme 
A kliensgépek állandó védelem konfigurációjának részletes leírása (a központi menedzsment alkalmazás 

ablakairól készített képernyőképekkel is lehet illusztrálni). 

IV.1.3.2. SMTP kliensbe épülő modul 
Az SMTP kliensekbe épülő modul konfigurációjának részletes leírása (a központi menedzsment alkalmazás 

ablakairól készített képernyőképekkel is lehet illusztrálni). 

IV.2. Vírusvédelmi rendszer karbantartása, frissítése 

IV.2.1. Vírusadatbázis frissítés folyamata 

A központi menedzsment adatbázis-frissítő moduljának részletes leírása, az automatikus frissítések 

időpontjai. 

A manuális adatbázis-frissítés lépéseinek részletes leírása. 

IV.2.2. Víruskereső motorok frissítésének folyamata 

A központi menedzsment verziófrissítő moduljának részletes leírása, az automatikus frissítések időpontjai. 

A manuális verziófrissítés lépéseinek részletes leírása. 

IV.2.3. A védelmi modulok konfigurációjának megváltoztatásának folyamata 

IV.3. A vírusvédelmi rendszer ellenőrzése 

A vírusvédelmi motorok hibátlan működésének ellenőrzésére irányuló lépesek részletes leírása. 

A vírusvédelmi rendszer végpontjainak adatbázis-frissítésének ellenőrzésére irányuló lépések részletes leírása. 

IV.4. Egyedi vírusvédelemmel ellátott gépek 

Gépek és vírusvédelmi termékek listája, részletes konfigurációjuk. 

A felhasználók, valamint az oktatásukért és támogatásukért felelős rendszergazdák nevei. 

5. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

V. Mentési és Adat-visszaállítási Stratégia 



 hatályba léptetés:   

 verzió:    

 következő kötelező felülvizsgálat:   

Jóváhagyták: 

 Név  Beosztás  Aláírás 

   Szabályozó   

   Adatvédelmi felelős   

   Informatikai vezető   

V.1. Szerverek, központi kiszolgálók mentése 

 Kiszolgáló neve:   

 OS:   

 Backup applikáció:   

 Backup hardver:   

 Felelős adminisztrátor   

 Backup 

feladat: 

 Szelekciós lista:   

   Időzítés:   

   Feladat indulása:   

   Backup metódus   

   Média  címke:  Páros héten 

Páratlan héten:   

     Hozzáfűzési 

periódus: 

  

     Felülírási 

védelem: 

  

     Titkosítva:   

     Média tárolása   

 Backup 

feladat: 

 Szelekciós lista:   

   Időzítés:   

   Feladat indulása:   

   Bakcup Metódos   

   Média  címke:   

     Hozzáfűzési 

periódus: 

  

     Felülírási 

védelem: 

  

     Titkosítva:   

     Média tárolása:   

 Identikus hardverre történt teljes rendszer 

visszaállítás időpontja: 

  

 Visszaállítást ideje:   

 Visszaállítást végezete:   

V.2. Alkalmazás szintű mentések 



 munkaállomás neve:   

 OS:   

 Lokális alkalmazás neve   

 Backup applikáció:   

 Felelős rendszergazda   

 Kijelölt felhasználó   

 Backup 

feladat: 

 Szelekciós lista:   

   Időzítés:   

   Feladat indulása:   

   Cél:   

6. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

VI. Határvédelmi Stratégia 

 hatályba léptetés:   

 verzió:    

 következő kötelező felülvizsgálat:   

Jóváhagyták: 

 Név  beosztás  Aláírás 

   Szabályozó   

   Adatvédelmi felelős   

   Informatikai vezető   

VI.1. Szerveres határvédelem 

VI.1.1. Számítógépes Tűzfal hardver konfigurációja 

VI.1.2. Számítógépes Tűzfal szoftver konfigurációja 

VI.1.2.1. LAN-WAN beállítások 

VI.1.2.2. Nyitott portok, Port átirányítások 

VI.1.2.3. Beérkező szabályok (inbound rules) 

VI.1.2.4. Kimenő szabályok (outbound rules) 

VI.1.2.5. URL filterezés 

VI.1.3. Naplóállományok, távoli menedzsment 

VI.2. Személyi tűzfalak 

VI.2.1. Személyi tűzfalak konfigurációja 

7. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

VII. Hálózati topológia 

 hatályba léptetés:   

 verzió:    



 következő kötelező felülvizsgálat:   

Jóváhagyták: 

 Név  beosztás  Aláírás 

   Szabályozó   

   Adatvédelmi felelős   

   Informatikai vezető   

8. számú melléklet a 60/2008. (OT 32.) ORFK utasításhoz 

Szószedet 

A következőkben a fontosabb kifejezéseket soroljuk fel az informatikai biztonság szemszögéből megfogalmazott 

értelmezésekkel, amelyek általában eltérnek a köznyelvi vagy más szakmabeli értelmezésektől. 

Adat 
Az információ megjelenési formája, azaz a tények, elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető közlési formája. 

Adatállomány 
Valamely informatikai rendszerben lévő adatok logikai összefogása, amelyet egy névvel jelölnek. Ezen a néven 

keresztül férhetünk hozzá a tartalmazott adatokhoz. 

Adatátvitel 
Adatok szállítása összeköttetéseken, összekötő utakon (például számítógépek között). 

Adatbiztonság 
Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és 

eljárások együttes rendszere. 

Adatbiztosítás 
Szélesebb értelemben azon intézkedések összessége, amelyek célja az adatbiztonság szavatolása. Szűkebb 

értelemben az az intézkedés, amelynek megvalósítása során az adatokat biztonsági okokból (rendelkezésre állás és 

sértetlenség) rendszeresen átmásoljuk. 

Adatfeldolgozás 
Az adatok gyűjtése, rendszerezése, törlése, archiválása. 

Adatsértetlenség (data integrity) 
Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy az adatot jogosulatlan módon ne változtassák meg, vagy ne tegyék 

tönkre. 

Adatszármazás hitelesítése (data origin authentication) 
Annak megerősítése, hogy a kapott adatok forrása a kívánt forrás. 

Adatvédelem 
Az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, 

előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során 

felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik. 

Aktív fenyegetés (active threat) 
Olyan szabad, jogosulatlan hozzáférésnek a veszélye, amely megváltoztathatja a rendszer állapotát. 

Megjegyzés: 



A biztonsággal kapcsolatos aktív fenyegetés lehetséges példái: üzenetek módosítása, üzenetek visszajátszása, 

zavaró üzenetek beiktatása, feljogosított entitásként való álcázás és a szolgálat megtagadása. 

Alapfenyegetettség 
A fenyegető tényezők olyan csoportosítása, amely a biztonsági alapfunkciók valamelyikének kiesését okozza. 

Nevezetesen: 

- a funkcionalitás elvesztése, 

- a hitelesség elvesztése, 

- a bizalmasság elvesztése, 

- a sértetlenség elvesztése és 

- a rendelkezésre állás elvesztése. 

Alkalmazói program (alkalmazói szoftver) 
Olyan program, amelyet az alkalmazó saját speciális céljai érdekében vezet be és amely a hardver és az üzemi 

rendszer funkcióit használja. 

Átviteltechnika 
Az informatika azon része, amely az információk szöveg, kép vagy hang formájában történő továbbítására szolgál. 

Az átviteltechnikát ebben a kézikönyvben csak abban az esetben tekintjük az informatika részének, amennyiben a 

digitális adatfeldolgozáshoz kapcsolódik. 

Azonosság alapú biztonsági politika (identity-based security policy) 
Az elérendő használók és/vagy erőforrások/objektumok nevében tevékenykedő használók, használó csoportok, 

vagy entitások azonosságára és/vagy jellemzőire alapozott biztonsági politika. 

Back-up rendszer 
Az adatbiztosítás során az adatok rendelkezésre állását lehetővé tevő másolatokat őrző rendszer. Rendszerint 

minimális tartalékkal rendelkező informatikai rendszert is értenek alatta. 

Beavatkozás észlelés (manipulation detection) 
Adatelem (szándékos vagy véletlen) módosításának felfedezésére alkalmazott mechanizmus. 

Bejelentkezés 
Az informatikai rendszer és egy felhasználó között ez utóbbi által olyan kapcsolat kezdeményezése, amelynek 

során számára az informatikai rendszer funkcióinak használata lehetővé válik. 

Belépés 
Személyek belépése olyan területekre, például helyiségekbe, amelyekben az informatikai rendszert, illetve egyes 

elemeit tárolják vagy használják. 

Bizalmasság 
Az információk vagy adatok esetében a bizalmasság azt jelenti, hogy azokhoz csak az arra jogosítottak és csak az 

előírt módokon férhetnek hozzá, és nem fordulhat elő úgynevezett jogosulatlan információszerzés. Ez vonatkozhat 

programokra, mint szélesebb értelemben vett információkra is (például, ha valamely eljárás előírásait egy 

programmal írjuk le és azt titokban kívánjuk tartani). 

Bizonyítható azonosítás 
A hozzáférési folyamat jogosultság ellenőrzése során olyan azonosítási eljárás, amelynek segítségével kétséget 

kizáróan, utólag is bizonyítható a felhasználó, illetve a szolgáltatást igénybevevő kiléte. 

Biztonság 
Az információ és informatikai rendszerekben olyan előírások és szabványok betartását jelenti, amelyek a rendszer 

működőképességét, az információk rendelkezésre állását, sértetlenségét, bizalmasságát és hitelességét erősítik. 

Biztonsági auditálás (security audit) 



A rendszerre vonatkozó feljegyzések és tevékenységek független átvizsgálása, a rendszer-ellenőrzések 

megfelelőségének vizsgálata, a kialakított politika és a működtetési eljárások megfelelőségének elérése, a biztonság 

gyenge pontjainak felfedése az ellenőrzésben, a politikában és az eljárásokban ajánlott biztonsági változások 

céljából. 

Biztonsági audit napló (security audit trail) 
A biztonsági auditáláshoz gyűjtött és esetleg fel is használt adatok. 

Biztonsági címke (security label) 
Egy erőforráshoz kötődő megjelölés (ami lehet egy adatelem), amely megnevezi vagy kijelöli ezen erőforrás 

biztonsági jellemzőit. 

Megjegyzés: 

A megjelölés és/vagy kötődés lehet explicit vagy implicit. 

Biztonsági igény 
Abban az esetben áll fenn, ha egy vagy akár több kockázat elfogadhatatlanul magas és ezért valamit az 

informatikai rendszer védelme érdekében tenni kell. 

Biztonsági koncepció 
Adott szervezet olyan intézkedési terve, amelynek végrehajtása a szervezet tevékenységének jelentőségével és a 

tevékenység kiesésének kockázatával összefüggő biztonságos működési feltételeket teremti meg. 

Biztonsági követelmények 
A kockázatelemzés eredményeként megállapított, elfogadhatatlanul magas kockázattal rendelkező fenyegető 

tényezők ellen irányuló biztonsági szükségletek együttese. 

Biztonsági mechanizmus 
Eljárási módszer vagy megoldási elv, ami azt a célt szolgálja, hogy egy vagy több biztonsági követelményt 

teljesítsen. Így azután a biztonsági mechanizmusok az intézkedések részét képezik, ám egyben megvalósításukat is 

érintik. 

Biztonsági politika (security policy) 
A biztonsági szolgálatok nyújtásának kritériumkészlete (lásd még azonosság-alapú és szabály-alapú biztonsági 

politika). 

Megjegyzés: 

A teljes biztonsági politikának szükségképpen többféle vonatkozása van, ez azonban nem tartozik az OSI 

tárgykörébe. 

Biztonsági szolgálat (security service) 
Az egymással kommunikáló nyílt rendszerek egyik rétege által nyújtott szolgálat, amely megfelelő biztonságot 

nyújt a rendszereknek és az adattovábbításnak. 

CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) 
Az Egyesült Királyság CCTA szervezete által alkalmazott kockázatelemzési és menedzselési módszertan. 

Digitális aláírás (digital signature) 
Az adatelemhez rendelt vagy rejtjelzéssel előállított adat, amellyel az adatelem vevője megbizonyosodhat az 

adatelem forrásáról és sértetlenségéről, és meg tudja védeni a hamisítással szemben. 

Elérhetőség 
Az információ-feldolgozás során valamely informatikai alkalmazás szolgáltatásai az adott helyen és az adott 

időben igénybe vehetők. 

Érték 
Az információk és feldolgozásuk értéke abból vezethető le, hogy azok milyen jelentőséggel rendelkeznek a 

felhasználó által támasztott követelmények kielégítése szempontjából. 



Az informatikai rendszerelemek értéke pedig azon információk és feldolgozásuk értékéből számaztatható, 

amelyek az adott rendszerelem igénybevételével megvalósuló eljárásokban részt vesznek. 

Érzékenység (sensitivity) 
Az erőforrás azon jellemzője, amely fontosságát vagy értékét tartalmazza, de tartalmazhatja a sérülékenységet is. 

Felelősségre vonhatóság 
Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy az adott entitás tevékenységei egyértelműen az adott entitásra 

legyenek visszavezethetők. 

Felhasználó 
Az a személy vagy szervezet, aki (amely) egy vagy több informatikai rendszert használ feladatai megoldásához. 

Felhasználói program (felhasználói szoftver) 
Lásd: Alkalmazói program. 

Feljogosítás (authorization) 
Azon jogok megadása, amelyek magukban foglalják a hozzáférési jogon alapuló hozzáférés megadását. 

Fenyegetés (threat) 
A biztonság megsértésének lehetősége. 

Fenyegetettség-elemzés 
Valamennyi jelentős fenyegető tényező meghatározása. 

Fenyegető tényező 
Olyan körülmény vagy esemény, amely az adat, illetve információ valamely informatikai rendszerben történő 

feldolgozásának rendelkezésre állását, sértetlenségét, bizalmasságát vagy hitelességét, illetve a rendszernek és a 

rendszer elemeinek működőképességét fenyegetheti. 

A fenyegető tényezők közé soroljuk nemcsak a személyektől eredő támadásokat, amelyek valamely informatikai 

rendszer ellen irányulnak, hanem valamennyi szélesebb értelemben vett fenyegetést, mint például véletlen 

eseményeket, külső tényezők általi behatásokat és olyan körülményeket, amelyek általában magának az 

informatikának a sajátosságaiból adódnak. Példaként említhetjük a tüzet, az áramkimaradást, az adat-beviteli hibát, a 

hibás kezelést, a hardver tönkremenetelét, a számítógépes vírusokat és programhibákat. 

Féreg 
Olyan programtörzs, amely a számítógép-hálózaton keresztül terjed és jut el egyik informatikai rendszerből a 

másikba és fejt ki „vírus” hatást. 

Fizikai biztonság (physical security) 
Erőforrások szándékos és véletlen fenyegetései elleni fizikai védelemre használt intézkedések. 

Forgalomelemzés (traffic analysis) 
Információ kinyerése a forgalom lefolyásának (jelenlét, hiány, mennyiség, irány és gyakoriság) megfigyeléséből. 

Forgalomirányítás vezérlése (routing control) 
Szabályok alkalmazása a forgalomirányítás során adott hálózatok, szakaszok, vagy ismétlők kiválasztására, 

kikerülésére. 

Forgalom titkosság (traffic flow confidentiality) 
Titkossági szolgálat a forgalomelemzés elleni védelem céljából. 

Funkció 
Az a lehetőség, amelyet valamely informatikai rendszer kínál, hogy egy meghatározott feladatot valamely 

informatikai alkalmazás keretében megoldjunk. 



Gyenge pont 
Az informatikai rendszerelemek olyan tulajdonságai, amelyek révén a fenyegető tényezők hatásainak ki vannak 

téve. 

Hamis forgalom (traffic pading) 
A kommunikáció meghamisított eseteinek, hamis adatelemeknek és/vagy adatelemekben hamis adatoknak az 

előállítása. 

Hálózat 
Számítógépek vagy általánosabban: informatikai rendszerek összekapcsolása, amely az összekapcsolt rendszerek 

legkülönbözőbb komponensei között adatcserét tesz lehetővé. 

Hálózatvezérlő adatok 
A hálózati kommunikáció vezérléséhez, irányításához, ellenőrzéséhez szükséges adatok. 

Hardver 
Az informatikai rendszer eszközeit, fizikai elemeit alkotó részei. 

Háromgenerációs elv 
Az adatbiztosításhoz és adatmentéshez szükséges olyan eljárás, amely a legutolsó három mentésből állíthatja 

vissza az informatikai rendszer működőképességét. 

Hitel (credentials) 
Egy entitás kívánt azonosságának megállapítására továbbított adat. 

Hitelesítés I. (autentication) 
Lásd: Adatszármazás hitelesítése és Társentitás hitelesítés. 

Megjegyzés: 

Az ISO 7498 szabványsorozat a „hitelesítés” kifejezés helyett az „adatsértetlenség” kifejezést alkalmazza. 

Hitelesítés II. 
Olyan eljárás, amelynek segítségével egy informatikai rendszeren belüli kapcsolatban a partnerek kölcsönösen 

kétségtelenül felismerhetik egymást és ez az állapot a kapcsolat egész idejére változatlanul fennmarad. 

A továbbítandó információk hitelesítése azt tartalmazza, hogy az információk teljes egészükben és változatlanul 

továbbítódnak és a küldő ezt kétségtelenül megállapítja. 

Hitelesítési információ (authentication information) 
Egy kívánt entitás érvényességének megállapításához alkalmazott információ. 

Hitelesség-csere (authentication exchange) 
Egy entitás azonosságát információcsere útján érvényesítő mechanizmus. 

Hozzáférés 
Olyan eljárás, amely valamely informatikai rendszer használója számára elérhetővé tesz a rendszerben adatokként 

tárolt információkat. Ez az eljárás bekövetkezhet például névmegadáson keresztül valamely adatszerűségre nézve, s 

lehetővé tehet olvasást, írást vagy kifejtést. 

Hozzáférés-ellenőrzés (access control) 
Az erőforráshoz való jogosulatlan hozzáférés elhárítása, beleértve az erőforrás jogosulatlan használatának 

megakadályozását. 

Hozzáférés-ellenőrzési lista (access control list) 
Az erőforráshoz való hozzáférésre jogosult entitások és hozzáférési jogaik jegyzéke. 

Informatika 



A számítógépes információrendszerek tudománya, amely elméletet, szemléletet és módszertant ad a számítógépes 

információrendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, szervezéséhez és működtetéséhez. 

Informatika-alkalmazás 
Valamely informatikai rendszer olyan feladatok teljesítésére történő bevezetése, amelyek egy meghatározott, 

behatárolt szakmai és szervezeti területre esnek és közös jegyeik révén tűnnek ki, például 

- szövegfeldolgozás az irodában, 

- könyvelés a cégeknél, 

- számlavezetés a bankoknál, 

- tudományos számítások (pl. differenciálegyenletek numerikus megoldása), 

- információk grafikus ábrázolása, 

- program-előállítás a szoftvergyártóknál stb. 

Informatika alkalmazó 
Az informatikai alkalmazók lehetnek mind felhasználók, mind üzemeltetők. (Lásd még: Felhasználó) 

A felhasználók és az üzemeltetők az informatikai rendszereket eltérő módon szemlélik, amelyet a következő ábra 

jellemez: 

 

Informatikai biztonság 
Olyan előírások, szabványok betartásának eredménye, amelyek az információk elérhetőségét, sérthetetlenségét és 

megbízhatóságát érintik, és amelyeket az informatikai rendszerekben vagy komponenseikben, valamint az 

informatikai rendszerek vagy komponenseik alkalmazása során megelőző biztonsági intézkedésekkel lehet elérni. 

Más szóval: 

Informatikai biztonság alatt valamely informatikai rendszer azon állapota értendő, amelyben a kockázatokat, 

amelyek ezen informatikai rendszer bevezetésekor a fenyegető tényezők alapján adottak, elfogadható 

intézkedésekkel elviselhető mértékűre csökkentettük. 

Informatikai rendszer 
A hardverek és szoftverek olyan kombinációjából álló rendszer, amit az adat-, illetve információ-feldolgozás 

különböző feladatainak teljesítésére alkalmazunk. Az informatikai rendszerek különleges tulajdonsága a szabad 



programozhatóság. Az informatikai rendszerek közé soroljuk tipikusan a „célszámítógépeket” és az „általános célú 

számítógépeket”. 

Informatikai rendszerek például 

- nagyszámítógép („main frame”), 

- részlegszámítógép, 

- irodai rendszerek, 

- munkahelyi számítógépek (személyi számítógépek, laptopok, mikroszámítógépek, munkaállomások), 

- kommunikációs rendszerek (telekommunikációs berendezések, számítógép-hálózatok) stb. 

A rendszerekbe beleértjük a bevezetési célok elérését szolgáló rendszer- és alkalmazói szoftvereket is. 

A zsebszámológépeket, a játékkomputereket, a numerikus vezérlésű eszközöket, mint például a szerszámgépek és 

a robotok, a processzor vezérlésű célgépeket a járművekben (például motorelektronika) és az egyes készülékeket 

vezérlő mikroprocesszoros rendszereket a jelen kézikönyvben nem soroljuk az informatikai rendszerek közé. 

Informatikai rendszerelem 
Az informatikai rendszer olyan jól elkülöníthető egysége, amely annak bevezetéséhez/kiépítéséhez szükséges, és 

amelyet a fenyegető tényezők érintenek. 

Informatikai rendszerelemzés 
Olyan vizsgálat, amelyet valamely informatikai rendszer beszerzése és bevezetése előtt valósítanak meg, hogy a 

vele szemben támasztott követelményeket rögzítsék. Alapja az informatikai rendszer bevezetésének a célja, valamint 

a bevezetés környezete. 

Informatikai szolgáltatás 
Valamely informatika-alkalmazás külön is definiált része, mint például egy zárt munkafolyamat, amelyet 

informatikai rendszerrel támogatnak. 

Információ 
Jelentéssel bíró szimbólumok összessége, amelyek jelentést hordozó adatokat tartalmaznak és olyan új ismeretet 

szolgáltatnak a megismerő számára, hogy ezáltal annak valamilyen bizonytalanságát megszüntetik, és célirányos 

cselekvését kiváltják. 

Az információ általános értelemben a valóság folyamatairól és dologi viszonyairól szóló felvilágosítás. Ebből 

következően értelmezése kapcsolatfüggő. 

Az emberek számára érthető információk többek között 

a) térben láthatóan: 

- számok, 

- betűk, 

- szövegek és 

- képek, 

b) vagy időben hallhatóan: 

- beszéd, 

- zene és 

- zajok 

formájában jelenhetnek meg. 

Informatikai értelemben, azaz az informatikai rendszereken belül az információk kódolva, adatok formájában 

fordulnak elő. Ahhoz, hogy az informatikai rendszerben tárolt adatokat ember számára érthetővé tegyük, át kell 

alakítani, vagy interpretálni, magyarázni kell azokat. 

Információ-feldolgozás 
Az adatfeldolgozás általános szinonimája, amely alatt értjük az információk 

- feltérképezését/feltárását, 

- begyűjtését, 

- használatát, 

- tárolását, 

- továbbítását, 

- programvezérelt feldolgozását (szoros értelemben) és 

- ábrázolását. 



Információrendszer 
Információk meghatározott célú, módszeres gyűjtésére, tárolására, feldolgozására (bevitelére, módosítására, 

rendszerezésére, aggregálására) továbbítására, fogadására, megjelenítésére, megsemmisítésére stb. alkalmas 

rendszer. Ha ez a rendszer számítógéppel támogatott, akkor számítógépes információrendszerről (informatikai 

rendszerről) beszélünk. 

Integritás 
Lásd: Sértetlenség. 

Intézkedések 
Olyan megelőző cselekvések előírása, amelyek célja, hogy valamely informatikai alkalmazást megvédjünk a 

fenyegető tényezőktől. Védelmi intézkedések a szervezet hierarchikus felépítéséből és működési környezetéből 

adódóan nyolc elkülöníthető területen jelennek meg: 

- környezeti infrastruktúra, 

- szervezeti működés, ügyrend, 

- személyzet, alkalmazottak, munkaköri leírások, 

- hardver/szoftver, 

- kommunikációs csatornák, 

- elektromágneses sugárzás, 

- katasztrófa-elhárítás, szükséghelyzet-megelőzés, 

- biztonsági mentések, biztosítások megkötése. 

Jelszó (password) 
Rendszerint karakterfüzérből álló bizalmas hitelesítési információ. 

Kár 
Azon érték csökkenése, amelyet valamely objektum jelent egy informatikai rendszer alkalmazásában, és amely 

akkor következik be, ha valamely fenyegető tényező kifejti hatását. 

Képesség (capability) 
Egy erőforrás számára azonosítóként alkalmazott zseton, amely lehetővé teszi, hogy a zseton birtokosa 

megszerezze az erőforráshoz való hozzáférés jogát. 

Kockázat 
A fenyegetettség mértéke, amely valamely fenyegető tényezőből ered, és amelyet a kockázatelemzés során a 

fenyegető tényezők értékelése révén tárunk fel. A kockázat két részből, a kárnagyságból és a bekövetkezés 

gyakoriságából tevődik össze. 

Közjegyzői hitelesítés (notarization) 
Adat bejegyeztetése megbízható harmadik féllel, ami később lehetővé teszi az olyan jellemzők megállapítását, 

mint az adat tartalma, származása, ideje és kézbesítési pontossága. 

Kriptoanalizis (cryptoanalysis) 
Egy titkosírási rendszernek és/vagy a rendszer bemeneteinek és kimeneteinek elemzése bizalmi változók és/vagy 

nyílt szöveget is tartalmazó érzékeny adatok leszármaztatására. 

Kulcs (key) 
Szimbólumok olyan sorozata, amely a rejtjelzés és a megfejtés műveleteit irányítja. 

Kulcsmenedzselés (key management) 
Kulcs előállítása, tárolása, szétosztása, törlése, archiválása és alkalmazása a biztonsági politikának megfelelően. 

Letagadás (repudiation) 
A kommunikációban szereplő egyik entitás tagadja azt, hogy részben vagy teljesen részt vett a kommunikációban. 

Logikai bomba 



A vírus olyan része, illetve szerkezete, amelyik időhöz, esemény bekövetkezéséhez, logikai változó adott 

értékéhez kötött módon aktivizálódik. 

Maradványkockázat 
Az a kockázat, amely alapvetően - kis mértékben - annak ellenére fennmarad, hogy a fenyegető tényezők ellen 

intézkedéseket tettünk. 

Megbízható működés (trusted functionallity) 
Olyan működés, amelyet helyesnek érzékelünk bizonyos (pl. a biztonsági politika által előírt) követelmények 

értelmében. 

Megszemélyesítés (masquerade) 
Egy entitás (személy, program, folyamat stb.) magát más entitásnak tünteti fel. 

Munkahelyi számítógép 
Személyi számítógép, laptop vagy munkaállomás a munkahelyre telepítve. 

Működőképesség 
A rendszernek és elemeinek az elvárt és igényelt üzemelési állapotban való fennmaradása. A működőképesség 

fogalom sok esetben azonos az üzembiztonság fogalommal. Ezen állapot fenntartásának alapfeladatait a 

rendszeradminisztrátor (rendszer menedzser) látja el. 

Négy szem elv 
Olyan tevékenység, amelyet csak két személy, egymást ellenőrizve végezhet. 

Nyílt szöveg (cleartext) 
Olyan érthető adat, amelynek szemantikai tartalma elérhető. 

Papíralapú információhordozó 
Az információk valamennyi olyan megjelenítési változatának meghatározására szolgál, amelyek papíron állnak 

rendelkezésre, és amelyek az informatikai rendszer használatával, illetve üzemeltetésével összefüggésben vannak. 

Passzív fenyegetés (passive threat) 
Az információ jogosulatlan nyilvánosságra hozásának veszélye a rendszer állapotának változása nélkül. 

Pótlólagos szoftver 
Olyan kiegészítő szoftver, amelyet a védelem erősítésének érdekében alkalmaznak. 

Program 
Eljárási leírás, amely valamely informatikai rendszer által közvetlenül vagy átalakítást követően végrehajtható. 

Rejtjelzett szöveg (ciphertext) 
Rejtjelzés alkalmazásával előállított adatok. A rejtjelzéssel nyert adatok szemantikai tartalma nem elérhető. 

Megjegyzés: 

A rejtjelzett szöveg maga is lehet a rejtjelzés bemenete, így szuper-rejtjelzett szöveg állítható elő. 

Rejtjelzés (encipherment) 
Az adat titkosírással történő átalakítása (lásd titkosírás) rejtjelzett szöveg előállítása céljából. 

Megjegyzés: 

A rejtjelzés lehet visszafordíthatatlan, ahol a megfelelő rejtjelmegfejtési folyamatot nem lehet ésszerűen 

végrehajtani. 

Rejtjel megoldása (decipherment) 
A megfelelően és visszafordíthatóan rejtjelzett szöveg nyílt szöveggé alakítása. 



Rendelkezésre állás I. (availability) 
Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a feljogosított entitás által támasztott igény alapján az adott 

objektum elérhető és használható legyen. 

Rendelkezésre állás II. 
Az a tényleges állapot, amikor is egy informatikai rendszer szolgáltatásai - amely szolgáltatások különbözők 

lehetnek - állandóan, illetve egy meghatározott időben rendelkezésre állnak és a rendszer működőképessége sem 

átmenetileg, sem pedig tartósan nincs akadályozva. Ebben az összefüggésben jelentősége van az információ vagy 

adatok rendelkezésre állásának, elérhetőségének is. 

Rendszerprogram (rendszerszoftver) 
Olyan alapszoftver, amelyre szükség van, hogy valamely informatikai rendszer hardvereit használhassuk és az 

alkalmazói programokat működtessük. A rendszerprogramok legnagyobb részét az operációs rendszerek alkotják.  

Sértetlenség, integritás 
A sértetlenséget általában az információkra, adatokra, illetve a programokra értelmezik. Az információk 

sértetlensége alatt azt a fogalmat értjük, hogy az információkat csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok 

véletlenül sem módosulnak. Ez az alap-veszélyforrás a programokat is érinti, mivel az adatok sértetlenségét csak 

rendeltetésszerű feldolgozás és átvitel esetén lehet biztosítani. A sértetlenség fogalma alatt gyakran értik a 

sérthetetlenségen túli teljességet, továbbá az ellentmondás mentességet és a korrektséget, együttesen: integritást. Az 

integritás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy az információ valamennyi része rendelkezésre áll, elérhető. 

Korrektek azok az információk, amelyek a valós dologi vagy - pl. modellezésnél - feltételezett állapotot helyesen 

írják le. 

Szabály alapú biztonsági politika (rule-based security policy) 
Valamennyi használó számára kötelező, általános szabályokon alapuló biztonsági politika. Ezen szabályok 

rendszerint az elérendő erőforrások érzékenységének összehasonlítására, a használói vagy a használói csoportok 

nevében tevékenykedő entitások megfelelő jellemzőinek ismeretére épülnek. 

Szakaszonkénti rejtjelzés (link-by-link encipherment) 
Az adat-rejtjelzés egyedi alkalmazása a kommunikációs rendszer minden egyes szakaszában (lásd még: a 

végpontok közötti rejtjelzést). 

Megjegyzés: 

A szakaszonkénti rejtjelzés azt is magában foglalja, hogy az ismétlő entitásokban az adat nyílt szöveg alakjában 

lesz jelen. 

Számítógépes bűnözés 
Azok a bűntettek vagy cselekmények, amelyek informatikai rendszerek, illetve rendszerelemek ellen irányulnak, 

vagy informatikai rendszereket használnak segédeszközként. 

Szelektív mezővédelem (selective field protection) 
Bizonyos mezők védelme a továbbítandó üzenetben. 

Személyiségi jog (privacy) 
Az egyének joga arra, hogy ellenőrizzék, vagy befolyásolják azt, hogy ki és milyen velük kapcsolatos információt 

gyűjthet és tárolhat és ez az információ kinek hozható tudomására. 

Megjegyzés: 

A kifejezés az egyének jogaira hivatkozik, így nem lehet egészen pontos és használata kerülendő kivéve, ha a 

biztonságra vonatkozó igény motivációja. 

Szervezet 
A kézikönyvben azon szervezeti egység meghatározására szolgáló fogalom, amelyben az informatika 

bevezetésének, alkalmazásának biztonságát vizsgálják, illetve arról gondoskodnak. 

Szoftver 
Valamely informatikai rendszer olyan logikai része, amely a működtetés vezérléséhez szükséges. 



Szolgálat megtagadása (denial of service) 
Az erőforrásokhoz való feljogosított hozzáférés megakadályozása vagy az időkritikus műveletek késleltetése. 

Támadás 
Valamely személy (tettes) akciója azzal a szándékkal, hogy valamely informatikai rendszert veszélyeztessen, és 

károkat okozzon. 

Társentitás-hitelesítés (peer-entity authentication) 
Annak megerősítése, hogy egy társításkor a társentitás a kívánt entitás. 

Titkosírás, kriptográfia (cryptography) 
Olyan tudomány, amely az adat-átalakítás elveit, eszközeit és módszereit foglalja magában, az adat információ-

tartalmának elrejtése, fel nem ismert módosításának és/vagy jogosulatlan használatának megakadályozása céljából. 

Megjegyzés: 

A titkosírás a rejtjelzésre és a rejtjel megfejtésére használt módszereket határozza meg. A titkosírás elveivel, 

eszközeivel és módszereivel szembeni támadással a szövegelemzés foglalkozik. 

Titkosírási ellenőrző érték (cryptographic checkvalue) 
Az adatelem titkosírással történő átalakításával (lásd: Titkosírás) képzett információ. 

Megjegyzés: 

Az ellenőrző érték leszármaztatása egy vagy több lépésben végezhető el. Az ellenőrző érték a kulcs és az adatelem 

matematikai függvénye és többnyire az adatelem sértetlenségének ellenőrzésére használatos. 

Titkosírás megfejtése (decryption) 
Lásd: Rejtjel megoldása. 

Titkosírás (encryption) 
Lásd: Rejtjelzés. 

Titkosság, bizalmasság (confidentiality) 
Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy az információ jogosulatlan egyének, entitások vagy folyamatok 

számára ne legyen elérhető, vagy ne kerüljön nyilvánosságra. 

Trójai faló 
Olyan programtörzs, amelyeket készítője illegálisan épített be az általa tervezett programba és a felhasználó 

szándéka ellenére és tudta nélkül hajt végre illegális feladatokat (adattörlés, illegális lemezművelet, program-

megsemmisítés stb.). 

Üzemi szoftver 
Az informatikai rendszer működésének ellenőrzésére, felügyeletére szolgáló szoftver. 

Védelmi eljárás 
Lásd: Intézkedések 

Védelmi mechanizmusok 
Olyan védelmi intézkedések, amelyeket biztonsági szabványok határoznak meg a hardver és szoftver gyártó cégek 

pedig termékeik előállítása során építik be és szolgáltatják a felhasználók részére. 

Végpontok közötti rejtjelzés (end-to-end enchiperment) 
Az adat rejtjelzése a forrásoldali végponton, a rejtjel megoldása a rendeltetési végponton történik (lásd még: 

szakaszonkénti rejtjelzés). 

Vírus 
Olyan programtörzs, amely illegálisan készült egy felhasználói program részeként. A felhasználói program 

alkalmazása során átterjedhet, „megfertőzhet” más, az informatikai rendszerben lévő rendszer-, illetve felhasználói 



programot, sokszorozva önmagát (ami lehet mutáns is) és a logikai bomba hatás révén egy beépített feltételhez 

kötötten (pl. konkrét időpont, szabad lemezterületi helyek száma stb.) Trójai faló hatást indít el. 

 

 


