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Elektronikus adatrendszerek védelme 
Az USA-ban sok vállalat alig törődik elektronikus rendszereinek védelmé-
vel, ami súlyos hiba. A raktárak üzemeltetésével és az áruelosztással 
foglalkozó cégek vezetőinek mindössze egyharmada tekinti fontos fel-
adatának, hogy megvédje minden támadástól vagy pusztítástól rendsze-
reit. Érvelésük: ugyan kinek volna szüksége elektronikus rendszereik 
adataira, szállítási útvonalainak ismeretére, vagy ki akarna beférkőzni in-
ternetes oldalaikba? Íme a válasz: a szervezett hacker-szindikátusok, az 
elektronikus rendszerek huligánjai, a terroristák és azok az alkalmazot-
tak, akik hozzájárultak a vállalati készlet „zsugorodásához”. 

Tárgyszavak: adatvédelem; információtechnológia; internet; 
terrorizmus; számítógépes vírus; ellátási lánc; 
Amerikai Egyesült Államok. 

A célpontok 
A logisztikai központok védelmi problémáival foglalkozó egyik jelentésben 

ez áll: „A terroristák és az útonállók tudni akarják, mikor kerül sor a készletek 
kiszállítására vagy vételezésére, milyen eszközökkel fogják védeni a szállít-
mányokat és milyen elővigyázatossági rendszabályok lesznek.” A múlt év no-
vemberében a szakértők figyelmeztették az internet felhasználóit, hogy ve-
gyék komolyan egy iszlám vezető fenyegetését egy esetleges kibernetikai tá-
madásról. 

A fentebb említett „érdekeltek” három csoportba sorolhatók. 
• Az egyik csoport politikai vagy filozófiai célokat követ. 
• Egy másik csoport csupán garázdálkodni akar. Saját alkalmazottak is 

lehetnek köztük, olyanok, akik ismerik a cég elektronikus rendszereit. A 
termelékenység növelése és a gyártási funkciók szorosabb összehan-
golása érdekében olyan eszközöket dolgoztak ki, amelyekkel az ope-
rátorok egy vállalatnak csaknem valamennyi részlegébe be tudnak fér-
kőzni. Tehát az alkalmazottak például hozzáférhetnek a számviteli 
adatokhoz és azt tehetnek velük, amit csak akarnak. 

• A harmadik csoportot a mohóság ösztönzi. Már létezik több olyan 
nemzetközileg megszervezett bűnözői csoport és felbérelhető szabad-
úszó merénylő, akik arra szakosodtak, hogy megfelelő árért behatolja-
nak egy testület elektronikus hálózatába. A jogosulatlan hozzáférés a 

 



testületi szerverekbe és hálózatokba csalást, a saját információ ellopá-
sát, a testületi alapok eltulajdonítását és szabotázsok elkövetését 
eredményezheti. Azok a „kiberterroristák”, akik hozzáférhetnek a bi-
zalmas információkhoz, ezeket lemásolhatják, vagy megsemmisíthetik, 
a hálózatot és az elektronikus kereskedelem internetes oldalait tönkre-
tevő vírusokkal fertőzhetik meg a rendszert.  

Támadási felület 
A szakértők szerint 2002 végéig több mint 110 000 támadás érte a szá-

mítógépeket, a hálózatokat és a számítástechnikai rendszereket.  
A Nimda vírus, amely röviddel szeptember 11-e után e-mail révén oly sok 

kárt okozott, még mindig támad. Naponta több mint 35 000 támadást intéz vál-
lalati hálózatok ellen. A Nimda elengedhetetlenné teszi a többszörös védelmi 
szint alkalmazását, mert adminisztratív szinten lyukakat készít elő a hackerek 
további támadásai számára. 

És kik sebezhetők? A személyi számítógépek, digitális szabályozó rend-
szerek, ellenőrző és adatgyűjtő (SCADA) rendszerek, energetikai, vegyipari és 
egyéb termelő ágazatok számítógépei, internethez csatlakozó számítástech-
nikai rendszerek és bármilyen számítógép, amelyik üzenetet továbbít. 

Nem kétséges, hogy miért lehet szüksége valakinek az adatainkra. A leg-
főbb problémát az időkiesés okozhatja. Az anyagmozgatással foglalkozó ve-
zetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mibe kerül az időveszteség és 
hogy azt anyagilag megengedheti-e magának a vállalat. A kibernetikai bűnö-
ző, legyen az „csínytevő” vagy szervezett bűnöző, erőszakkal megakadályoz-
hatja a rendszeres tevékenység folytatását. 

Az ellátási lánc gyenge pontjai 
Egy logisztikai szervezet jelentése szerint az ellátási láncok érzékenyek a 

megszakításra. Ezt részben az okozza, hogy nem eléggé ellenállóképesek. Az 
ellátási lánc egyetlen partnerének kiesése is befolyásolhatja az egész lánc 
teljesítőképességét. 

A határokon túlnyúló problémák, a közüzemi szolgáltatások és a szállítási 
folyamat megszakítása is hatással lehet az ellátási láncra. Hasonlóképpen az 
időveszteségek is megzavarják működését. 

Bár az időveszteség pénzbe kerül, azonban 

zik? 

az adatveszteség vagy az 
adatkészlet rongálásának következményeit sem szabad alábecsülni. A vállala-
ti adatok sértetlensége alapvető feltétele annak, hogy a cég folytassa 
tevékenységét. Mit lehet tenni akkor, ha a valamennyi ügyfélre vonatkozó 
feljegyzés elvész, vagy valamennyit meghamisítják? Hogyan lehetne ismét 
megállapítani, ki mit rendelt? Mi a szállítási határidő? Hová kell eljuttatni a 
küldeményt? Ki az, aki már fizetett? Ki az, aki még tarto

 



Szeptember 11-e után sok száz történetet lehetett hallani arról, mi volt a 
következménye annak, hogy rengeteg vállalat elvesztette valamennyi adatál-
lományát és ügyfeleihez kellett fordulnia, hogy az adatokat visszaszerezhes-
se. Sok vállalat adatállományainak másolatát is a Világkereskedelmi Központ-
ban tárolta. Ezek a vállalatok ma létszámleépítésre kényszerülnek, ugyanak-
kor megpróbálják újjáépíteni adatbankjaikat, ami nem egyszerű feladat. A biz-
tosító vállalatok és az állami támogatás sem tudja kárpótolni az anyagi vesz-
teséget. Egy tanulmány szerint azoknak a vállalatoknak a 43%-a, amelyek ka-
tasztrófát (tűz, áradás stb.) szenvedtek el, sosem tudta kiheverni a vesztesé-
get. 

Felkészületlenség 
Az USA üzleti rendszerét 2001-ben ért figyelmeztetés ellenére több válla-

lat nem készült fel eléggé a következő katasztrófára. A felmérés szerint: 
• az USA-beli vállalatok csupán 61%-ának van katasztrófaelhárítási ter-

ve, a meglévő tervek általában az adatközpontokra vonatkoznak; 
• csupán a vállalatok 12%-a gondol a teljes szervezet szempontjából a 

katasztrófa következményeinek kiküszöbölésére; 
• kevés vállalat gondol arra, hogyan kell biztosítani az ellátási lánc mű-

ködésének zavartalanságát; 
• kevés vállalat (mintegy 28%) hozott létre kríziskezelő vezetői munka-

csoportot, még kisebb azok száma, amelyek az ellátási lánc válságaira 
is felkészültek. 

A védelem első vonala 
Lehet, ezek az információk nem elegendők ahhoz, hogy valakit cselek-

vésre ösztönözzenek. Azonban rá kell ébrednie mindenkinek, hogy aki számí-
tógépet, hálózatot, ill. internetet használ, az az országos védelem első vona-
lában van. Tehát a biztonság kérdését nem hanyagolhatja el. A katasztrófa-
elhárítási terv fő szempontjait vázolja fel az 1. táblázat. 

„Velem ilyesmi nem történhet meg” 
Ez az álláspont a legnagyobb akadály a védelem megvalósítása előtt. 

Egy közelmúltban elvégzett felmérés az alábbiakat állapította meg: 
• a megkérdezettek 30%-a szerint vállalatuknak nincs megfelelő terve in-

formációbiztonsági és kiberterrorizmussal kapcsolatos problémák meg-
oldására (tavaly ez az arány még 39%-os volt); 

• 33% arról számolt be, hogy vállalatuknál vezetői szinten szemmel lát-
hatóan nem élvez elsőbbséget az információbiztonság kérdése; 

• 39% elmondása szerint a legfelsőbb vezetés nem ismertet rendszere-
sen információbiztonsági terveket. 

 



 
1. táblázat 

A katasztrófaelhárítási terv fő szempontjainak áttekintése 
 
Fázisok Tervezés Következmények 

enyhítése 
A vészhelyzet 
előrejelzése 

Válaszlépések Helyreállítás 

Fő 
feladatok 

Tervezői munka-
csoport felállítá-
sa 

A következmények 
enyhítési lehetősé-
geinek keresése 

Előrejelzési terv 
kidolgozása 

Válaszlépések 
megtervezése 

A helyreállítási 
terv áttekintése 
és érvényesítése 

 A lehetőségek 
és a kockázatok 
elemzése 

A következménye-
ket enyhítő terv 
kidolgozása 

A figyelmeztetés 
tudomásulvétele 

Az irányok értéke-
lése és ellenőrzé-
se 

A vezetés folyto-
nosságának 
biztosítása 

 A terv kidolgozá-
sa 

Fejlesztési terv 
kezdeményezése 

A megfigyelés 
eredményének 
értékelése és 
válaszlépés 

A kommunikáció 
értékelése 

Az alkalmazottak 
támogatásának 
fenntartása 

 A terv bevezeté-
se 

Folyamatos tökéle-
tesítési program 

Döntés a további 
tevékenységek 
szükségességéről 

Az életbiztonság 
értékelése 

A működési 
tevékenységek 
újrakezdése 

   Folyamatos tökéle-
tesítés 

A tulajdonvédelem 
értékelése 

 

    A közszolgálatok 
értékelése 

 

    A közösség ha-
táskörének értéke-
lése 

 

 
Jó hír viszont, hogy mind több vállalat (88%) kezdi felismerni az informá-

cióbiztonság jelentőségét annak tudatában, hogy ez a kérdés hatással van a 
cég túlélésére. 

A Számítástechnikai Biztonsági Intézet (Computer Security Institute, 
CSI), valamint az FBI különböző nagy vállalatoknál, USA kormányhivatalok-
ban és a számítástechnikai biztonság kérdésével foglalkozó személyek köré-
ben végzett felmérést. Megállapították, hogy a megkérdezettek 90%-a az el-
múlt egy év folyamán biztonsági hiányosságokat fedezett fel. 80% az ezek 
által előidézett pénzügyi veszteségekre jött rá. Világviszonylatban az adatok 
szavahihetőségének megszűnése és az ügyfelek bizalmának elvesztése kö-
vetkeztében az ilyen veszteségek nagysága több milliárd USD-t ér el. Ennyit a 
„velem nem történhet meg” meggyőződésről. 

A felső vezetés önelégültsége 

A fenti számadatok arról tanúskodnak, hogy a vállalatok vezetői nem tart-
ják fontosnak az adatok biztonságát. Ez a legkülönbözőbb okokra vezethető 

 



vissza: fontos üzleti érdekek, a vezetők nem ismerik fel sebezhetőségüket, 
továbbá feltételezik, hogy az állam úgyis kezességet vállal értük.  

Piaci értékelés 

Az önelégültséghez kapcsolódik, hogy senki sem ragaszkodik valamilyen 
rendszabály bevezetéséhez, ha azt nem értékelik kellőképpen. A piac nem 
jutalmazza a biztonsági ráfordításokat. Így aztán az illetékesek hajlamosak 
arra, hogy felületes védelmi megoldásokat alkalmazzanak. Ez csupán hamis 
biztonságérzetet idézhet elő, ami ismét önelégültséggel jár együtt.  

További akadály, hogy a biztonság megteremtéséhez nem elegendő 
egyetlen nekibuzdulás. A kockázatkezelés folyamatos tevékenységet igényel. 
A legjobb megoldások egyetlen elvet érvényesítenek: az információ „túlélé-
sét”. Ehhez magas színvonalon képzett személyekre van szükség. Helytelenül 
hiszi a vezetőség, hogy ezzel a feladattal bárkit megbízhat és az majd beleta-
nul. Ilyen megoldással a vállalat nyitott és sebezhető marad. A biztonság meg-
teremtése jó beruházás. Ha nincs hír semmiféle problémáról, az jó jel, nem 
pedig ok a költségvetési ráfordítás csökkentésére. 

Gyenge tervezés 

Legtöbb katasztrófaelhárítási terv hiányos és legfeljebb a következmé-
nyekre reagál. A szeptember 11-i terrorista támadás rámutatott az ilyen tervek 
gyengéire. Ez azonban a legtöbb vállalatot sajnos még nem bírta rá arra, hogy 
tökéletesítse terveit.  

Sok terv eleve hibás. Ugyanis nem veszik tekintetbe, hogy a megfelelő 
terv kidolgozásához szoftvertervezési eszközökre van szükség, ezekből vi-
szont kicsi a választék. Ilyen automatizálási segédeszközök nélkül nem sokat 
tehetünk. 

A fenyegetettség meghatározása 

További probléma: ki ellen kell védekezni? A válasz egyaránt befolyásolja 
a beállítandó rendszer típusát és a költségeket. 

A terroristafenyegetés még ritka. A kibernetikai csirkefogók viszont min-
dennaposak. Betörhetnek a honlapokra, vírusokat küldhetnek, tönkretehetik 
az adatokat stb. 

Legalább meg kell nehezíteni a csínytevők garázdálkodásait. Még a leg-
tapasztalatlanabb hacker is be tud hatolni az olyan rendszerbe, amelyik nincs 
megfelelően kialakítva és nem korszerűsítik folyamatosan, hogy ki lehessen 
küszöbölni a kiskapukat. A hackerek leggyakrabban a legalább kétéves lyuka-
kon keresztül tudnak a rendszerbe hatolni. 

 



Egyes ilyen beavatkozások nagyon körmönfontak. A behatoló megváltoz-
tatja a honlapon az adatokat, és rosszakra cseréli az eredetieket. Ennek kö-
vetkeztében az információ felhasználója nem lesz képes megfelelő döntést 
hozni. Erre viszont csak akkor lehet rájönni, ha rendszeresen frissítik a rend-
szert.  

A belső biztonság talán fontosabb, mint a külső. A saját alkalmazott is 
okozhat problémát, akár jóindulatból, akár rosszindulatból. A nyomozási ered-
mények szerint a támadásoknak több mint 60%-a belülről érkezik. 

A jóindulatból származó károsító hatások enyhítésére sokat tehetnek az 
illetékesek. Legfontosabb a képzés. Az alkalmazottaknak meg kell érteniük a 
folyamatokat, helyesen kell használniuk a jelszavakat, valamint tudniuk kell, 
hogy mennyibe kerül, ha nem értenek ahhoz, ami a feladatuk lenne. Az egyik 
vállalat azt a módszert alkalmazza, hogy felvételkor olyan szerződést kell az 
alkalmazottnak aláírnia, amely szerint minden elkövetett hibáért kárpótlást kell 
fizetnie a vállalatnak. Ezzel a módszerrel a kisvállalatok alkalmazottait tartják 
vissza attól, hogy saját ügyeiket intézzék az interneten. Ha internetet használ-
nak és letöltenek egy vírust, vagy egy rossz e-mailt megnyitnak, akkor az oko-
zott kárt meg kell fizetniük. Ilyen rendszerben mindenki tisztában van a köte-
lességeivel. 

Az internet 

Az internet eleve bizonytalan rendszer. A számítástechnikai ellenőrző 
testületek minden évben jegyzéket hoznak nyilvánosságra a sebezhetőségről. 
Az internet két okból is sebezhető. Először is nem üzleti célokra hozták létre. 
Ráadásul a szoftverekben számos hiba és tévedés okoz fejtörést. 

Az internetet eredetileg kutatók és a műszaki szakemberek alkották meg 
saját információs igényeik kielégítésére. Akkoriban a biztonság nem jelentett 
problémát. Most, hogy a nagyvállalatok kisajátították az internetet jövedelem-
szerzési céljaikra, megnövekedtek a technológiával szemben támasztott igé-
nyek. Az a minimális biztonsági rendszabály, amire a házon belül küldött in-
formáció védelmére szükség volt, nem elegendő a saját hálózaton kívülre kül-
dött információ esetében. Az új elvárások kielégítése folyamatos erőfeszítése-
ket igényel, mivel a fenyegetések is egyre súlyosabbak. 

Az elmúlt októberben a támadás a szolgáltatás megtagadásának formá-
jában lépett fel. Ez is mutatja, hogy a hackerek milyen színvonalat értek el. 
Nem csak néhány fontos szerverre, vagy honlapra, hanem az egész internet-
infrastruktúrára koncentrálnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a bű-
nözők és a „tréfamesterek” most már felbátorodtak és nagyobb fába vágják a 
fejszéjüket. 

További megfontolandó probléma az internettel kapcsolatban, hogy sza-
badon hozzáférhetők olyan ingyenes szoftvermegoldások, amelyek felvilágo- 
 

 



sítják a hackereket, hogyan lehet különböző titkosítási kódokat feltörni, ho-
gyan kell illetéktelenül behatolni különböző programokba és számítástechnikai 
berendezésekbe. Ugyanúgy, mint ahogy megtalálható az utasítás, hogyan kell 
atomfegyvert készíteni, az interneten könnyen hozzáférhető az az információ 
is, hogyan kell az információ minőségét tönkretenni. Sőt egyes programok a 
hackerektől magukra vállalják a munka nehezét és automatikusan oldják meg 
a titkosító kódokat. Folyamatban van az internet elleni támadások különböző 
típusait automatizáló szoftverek kidolgozása. 

Végeredményben nem ajánlatos, hogy (akár csak ideiglenesen is) érzé-
keny magáninformációkat tároljanak az internethez csatlakozó szerveren, 
mert ahhoz a hackerek bármikor hozzáférhetnek. Volt már rá példa, hogy mi-
lyen kínos helyzetbe kerülhet ilyen esetben egy elővigyázatlan vállalat. 

Vezeték nélküli hálózatok 

A vezeték nélküli hálózatok természetesen még sérülékenyebbek, mint 
az internet. Bármilyen vezeték nélküli hálózat hozzáférhető egy százdolláros 
készülék segítségével. Tehát a biztonságról ebben az esetben fokozottan kell 
gondoskodni.  

Ma már vannak olyan rendszerek, amelyek az eseti hackerpróbálkozáso-
kat el tudják hárítani. De ennek technológiája még nem elég érett. Tehát a ve-
zeték nélküli hálózatok esetében nagy a kockázat. 

Biztonság külsősökkel 
(outsourcing) 

Megfelelő vállalat megválasztásával lehetőség van a biztonság gondját 
szakértőkre áthárítani. Megbízhatóságuk függ az általuk használt szoftvertől. 

Bonyolultság 

A biztonság eléréséhez nem létezik egyetlen teljesen biztos megoldás 
sem. Különböző programokra, hardverekre és rendszerekre van szükség az 
egyes üzleti információs rendszerek (e-mail, dokumentumok és webtartalmak) 
biztonságához. A vállalatok vezetői hajlamosak arra, hogy az ilyen feladatok 
teljesítéséért a felelősséget és a jogosultságot is áthárítsák másokra.  

Anyagiak 

A költségek függnek az igénybe vett szolgáltatásoktól, az adatok érzé-
kenységétől és a műveletek körülményeitől. Minél sürgősebb a védelem bizto-
sítása, annál többe kerül. Tehát át kell gondolni, hogy az üzleti tevékenység 
szempontjából milyen értéket képviselnek az adatok. 

 



A legjobb gyakorlat 
A nehézségek ellenére a vezetőség nem maradhat tétlen. Mindenekelőtt 

meg kell keresni a fenyegető veszélyek elleni védekezés legmegfelelőbb gya-
korlati megoldási lehetőségeit. Azonban tudatában kell lenni annak, hogy a 
számítástechnikai szoftver és hardver oly gyorsan változik, hogy bármilyen 
megoldást is választunk, az néhány hónap alatt elavul. 

A számítástechnikai szakértők azt javasolják, hogy rendszeres időközön-
ként felül kell vizsgálni a biztonsági helyzetet. Mindenki hangsúlyozza a vírus-
ellenes szoftverek állandó felfrissítésének fontosságát. Ez hatalmas feladat és 
egyre csak szaporodnak a problémák. De a nemtörődömség kihívja a táma-
dásokat. 

Egyes szolgáltató vállalatok rendkívül gondosan járnak el és hetente fi-
gyelmeztetik az érintetteket a támadások veszélyeire. Havonta egyszer frissí-
tik mind a szerveren, mind pedig minden egyes személyi számítógépen a ke-
resési rendszereket és az új adatfájlokat. A RAM és az ideiglenes fájlok tisztí-
tását is elvégzik.  

Persze nem árt, ha a cég maga is szem előtt tart néhány védelmi szem-
pontot. 

• Célszerű, ha a vállalatok elkülönített szervereket használnak az ellátási 
lánc követésére, az internethasználatra és a rendelési funkciók számára. 

• A biztonsági elhatárolás csupán az első lépés. Manapság a hackerek 
képesek megkerülni ezeket a védelmi intézkedéseket és közvetlenül a 
web felhasználását támadják. Különösen a nyitott kapuk ellenőrzése 
fontos. 

• Az e-mail titkosító kódolása is hatékony. Olyan rendszert is be kell épí-
teni, amelyik kiszűri a károsító információkat tartalmazó küldeménye-
ket. 

• Olyan megoldást is javasolnak, hogy az e-maileket archiválni kell. Nem 
célszerű nagy mennyiségű e-mailt hagyni a szerveren, vagy a postalá-
dában. Át kell tenni ezeket CD-re. Ugyanis egyes vírusok időzítettek. 
Romboló hatásuk hetekkel, hónapokkal felnyitásuk után érvényesül. 
Ha az e-mailek CD-re kerülnek, elkerülhető a kár. Ha nincs szükség az 
e-mailekre, nagyjából egy év után a CD-t meg kell semmisíteni. 

• Katasztrófa esetére biztonságos kommunikációs csatornát kell fenntar-
tani a vezetőséggel, a munkatársakkal, a helyi és országos hivatalok-
kal, beleértve az FBI-t is.  

• Amennyiben internetszolgáltatást veszünk igénybe, meg kell győződni 
arról, hogy vajon elegendő elhatárolást építettek-e be a rendszerünk-
be. Azt is ellenőrizni kell, kik a szolgáltató többi ügyfelei. Egyesek, pél-
dául bizonyos hiradástechnikai vállalatok, válogatás nélkül mindent to-
vábbítanak. 

 



• El kell különíteni az elektronikus kereskedelmi és az alkalmazotti rend-
szereket egymástól. Minden küldeményt, amelyik visszakerül a szer-
verre, a portálon ellenőrizni kell. 

• Gondoskodni kell arról, hogy csak azok férhessenek hozzá az adott in-
formációkhoz, akik arra illetékesek. Összevonás helyett minél decent-
ralizáltabb legyen mind az adatrendszer, mind azok kezelése. 

• A terveket nem egy bizonyos, hanem általánosságban bármilyen ki-
esésre gondolva kell kidolgozni. Tudni kell, mi a teendő egy kiesés 
után és hogyan lehet folytatni a normális tevékenységet. 

• Mindig le kell másolni az adatokat és a másolatokat egy elkülönített he-
lyen kell tárolni. 

• Egyes vállalatok olyan biztonsági technológiákat hoznak forgalomba, 
amelyek megakadályozzák a webes adatlopásokat. Az Intelnél folya-
matban van a LaGrande termék kifejlesztése. Ennek feladata a billen-
tyűzeten begépelt, a monitoron megjelentetett és a memóriában tárolt 
adatok védelme. 

• Ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról azokat a berendezé-
seket, amelyekre nincs állandóan szükség. Ez a legbiztosabb módja a 
behatolás megakadályozásának.  

Miért fontos a számítástechnikai rendszer biztonsága? 
A vállalat vezetése felelősséggel tartozik a beruházóknak, hogy megvédi 

az üzleti tevékenységet és az ügymenetet, az alkalmazottakat, a tulajdont és 
az információkat. 

A vállalat vezetése 

yeit. 

felelős azért, hogy katasztrófa bekövetkezése után 
helyreállítsa a rendszert. Egy felmérés szerint azoknak a vállalatoknak a 40%-
a, amelyeket katasztrófa sújtott, öt éven belül megszűnnek. 

Becslések szerint az USA üzleti tevékenységét a bűnözés következtében 
évi 100–300 milliárd USD veszteség éri. Ezeknek a veszteségeknek jelentős 
hányada a raktározási és elosztó rendszereket sújtja.  

Biztonsági „Tízparancsolat” 
1. Felső vezetés. A vezetők feladatuknak kell hogy tekintsék az infor-

mációbiztonság kérdését és ezért felelősséget kell érezniük. Ki kell 
dolgozniuk a biztonsági irányelveket, azokat érvényesíteni kell és 
rendszeresen felül kell vizsgálni. 

2. Irányelvek. A vezetők által kidolgozott, érvényesített és ellenőrzött 
biztonsági irányelvek ki kell hogy elégítsék a vállalati feladatok 
teljesítésének követelmén

 



3. Kockázatkezelés. A vezetők által időszakosan végrehajtott, az infor-
mációbiztonságot érintő kockázatfelmérés során ki kell választani a 
kritikus jelentőségű információkat, meg kell határozni az azokat fe-
nyegető veszélyeket és értékelni kell, mennyire sérülékenyek. 

4. Biztonsági rendszer felépítése. A vezetők által kidolgozott, beveze- 
tett és az egész vállalatra kiterjedően fenntartott biztonsági rend- 
szert a vállalati tevékenység céljaira kell felépíteni és védenie kell 
a legfontosabb információkat. Az alkalmazott módszerek gyakran 
igénybe veszik a többszintes, a sokoldalú és a túlbiztosított megoldá-
sokat. 

5. Felhasználói problémák. A vezetőknek rendszeresen számon kell 
kérni a felhasználási biztonságot. Gondoskodni kell arról, hogy vagy 
házon belül, vagy külső megbízás révén megfelelő biztonságtechni-
kai szakértelem álljon rendelkezésre. 

6. A hálózati rendszer kezelése. Ki kell alakítani a hálózati biztonság el-
lenőrzési rendszerét. Hálózati, strukturális, fájl- és felhasználói szin-
ten egyaránt, a szükségletnek megfelelően, be kell vezetni a hozzáfé-
rés ellenőrzését. A biztonsági irányelvek érvényesítése érdekében be 
kell vezetni az adatok titkosító kódolását és a virtuális magánhálóza-
tok technológiáját. Alkalmazni kell a belső biztonsági megoldásokat, 
beleértve az áthatolhatatlan tűzfalak rendszerét. A gondos vállalatok 
eltávolítható tárolóelemeket használnak kritikus adataik rögzítésére 
és ezáltal lehetővé teszik azok fizikai védelmét. Olyan rendszert al-
kalmaznak, amelyik a használatból kivont lemezekről és memóriákból 
minden adatot töröl. 
A szoftverek épsége érdekében olyan rendszert alkalmaznak, ame-
lyik rendszeresen ellenőrzi az üzemi szoftvereket és kitöröl minden 
vírust, „trójai falovat” vagy bármilyen más rosszindulatú vagy jogosu-
latlan szoftvermegoldást.  
Megfelelő mechanizmust kell kiépíteni valamennyi üzembe helyezett 
hardver biztonságos felépítésének megóvására. Ennek mindvégig 
érvényesülnie kell, az üzembe helyezéstől kezdve, a működtetés és 
karbantartás alatt, egészen a használat végéig. 

7. Jogosítványok. A vezetők feladata olyan jogosítási mechanizmus be-
vezetése és fenntartása, amelyik szabályozza a hozzáférést a háló-
zathoz a belső és a külső felhasználók számára egyaránt. A kisebb 
érdekeltségű felek számára olyan rendszert kell biztosítani, amelyik a 
kritikus fontosságú adatokat és egységeket védelmezi. 

8. Folyamatos ellenőrzés és felülvizsgálat. Gondoskodni kell a folyama-
tos felülvizsgálatról és értékelésről. Ki kell jelölni, kik a felelősek a be-
számolókért, az értékelésért és a rendszer, valamint a hálózat állapo-
tát érintő intézkedésekért. 

 



9. Fizikai biztonság. Szabályozni kell a fizikai hozzáférés feltételeit az 
információt szolgáltató eszközökhöz, a számítástechnikai rendszer-
hez és berendezésekhez. 

10. A folyamatos üzemvitel feltételeinek megtervezése és a katasztrófa-
elhárítás. A vezetőnek gondoskodnia kell az üzleti tevékenység foly-
tonosságának biztosításáról és a katasztrófaelhárítási terv érvényesí-
téséről. Ezek hatékonyságát rendszeresen felül kell vizsgálni. 

Távlati gondolkodás 
A biztonságos elkülönítés, a megbízhatóbb jelszavas védelem csupán az 

első lépései a teljes biztonság megteremtésének. Ezek csupán felszínes 
rendszabályok. Azt az érzést keltik, hogy tettünk valamit a biztonság érdeké-
ben. Azonban a világ nem áll meg, állandóan változik. Minden eredményes 
védelem újabb támadási stratégiát fog eredményezni. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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