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RULES AND REGULATION

• Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete- a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) 

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról



… A RÉSZLETEK…

• GDPR 32. cikk  

• Az adatkezelés biztonsága 

• (1)   Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a 
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei 
és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, 
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy 
a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja…



… A RÉSZLETEK…

• Infotv 10. bekezdés 

• Az adatkezelő általános feladatai 

• 25/A.§ (1) Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének biztosítása 
érdekében az adatkezelés összes körülményéhez, így különösen céljához, 
valamint az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által 
fenyegető kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket 
tesz… Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és 
szükség esetén megfelelően módosítja.



… A KIHÍVÁS…

• az adatkezelés által fenyegető kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési 
intézkedéseket tesz… 

• megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 
garantálja…

…hol a kockázatelemzés?



KOCKÁZATELEMZÉS

“A biztonság fenntartása és az e rendeletet sértő adatkezelés 
megelőzése érdekében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és az e 
kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket, például titkosítást 
alkalmaz.” - GDPR 83. cikk



ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS

• Egyátalán BÁRMILYEN kockázatelemzésről beszélhetünk-e az adott cég 
esetében? 

• Milyen elvek mellett történt, történik az informatikai környezet kialakítása, 
üzemeltetése, monitorozása? 

• Alkalmas az informatikai rendszer információbiztonsági és adatvédelmi 
incidensek jelzésére? 









KOCKÁZATOKHOZ IGAZODÓ MŰSZAKI ÉS SZERVEZÉSI 
INTÉZKEDÉSEK

• Milyen kötelezettségeink vannak?

Kockázatelemzés

Adatvédelmi hatásvizsgálat

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Kontrollok és intézkedések bevezetése 
•



ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT



AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ALAPELEMEI

Bizalmasság - Confidentiality

Sértetlenség - Integrity

Rendelkezésreállás - Availability



AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ALAPELEMEI

• A személyes adatok hatékony védelmének alapjai:

• Információbiztonság (cybersecurity)

• külső és belső rosszindulató támadások elleni védekezés

• Adatkezelés, kontrollok (fizikai, logikai, adminisztratív)

• személyes adatokhoz feljogosítottan (üzleti, vagy hivatalos 
célból) hozzáférők elleni védekezés



FENYEGETÉSEK, SÉRÜLÉKENYSÉGEK

Belső információ szivárgás, szivárogtatás (vétlen, és szándékos)

Külső támadók információszerzése 



IT FELADATOK (TIPIKUS, MUST HAVE)

Adatok titkosított tárolása a szervezeten belül

Anonimizálás

Titkosított adattovábbítás, interoperabilitás biztosítása

Adatok titkosított szállítása (cserélhető adathordozók)

Mobil, távmunka szabályozása, feltételeinek kialakítása



IT FELADATOK (TIPIKUS, MUST HAVE)

Jogosultság felülvizsgálat, kezelés, hozzáférési kontrollok kialakítása

Hozzáférés biztosítása a titkosított adatokhoz

Adattárolás, mentés, archiválás

Adattörlés

Felügyelet, monitoring, naplózás, naplók elemzése



HOGY JÖN IDE A NAPLÓZÁS?

• Nem csak az incidensek kivizsgálása során szükséges, hanem 
igazolni szükséges az egyes adatkezelési tevékenységek során 
például: 

• az érintett kifejezett hozzájárulását, 

• a szükséges és elégséges mértékű tájékoztatás megtörténtét,  

• az adat korlátozott kezelését, törlését.



HOGY JÖN IDE A NAPLÓZÁS?

• EBA Iránymutatás 

• 4. Iránymutatás – Védelem 

• Az adatok és rendszerek integritása és bizalmassága  

• A hozzáférések felügyelete  

• 5 Iránymutatás: Észlelés  

• Folyamatos felügyelet és észlelés 

• A működési és biztonsági események felügyelete és 
bejelentése 



MINDEN ÁLTALUNK HASZNÁLT 
ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZER 

KÉPES EZEN KÖVETELMÉNYEK 
IGAZOLÁSÁRA?



VÉGEZZ AUDITOT… - FELKÉSZÜLÉS

• Azonosításra kerültek-e az adatkezelési tevékenységek? 

• Meghatározásra került-e a tevékenységekkel kezelt adatok köre? 

• Rendelkezik a szervezet adatvagyon leltárral? 

• Az adatvagyon leltár elemei hozzárendelésre kerültek az egyes 
elektronikus információs rendszerekkel? 

• Meghatározásra kerültek az adatkezelési, feldolgozási, tárolási és 
továbbítási tevékenységek, folyamatok kockázatai?



VÉGEZZ AUDITOT… - FELKÉSZÜLÉS

• Feltárta-e a szervezet, hogy az informatikai környezet, és az 
egyes elektronikus információs rendszerek képesek-e naplózásra, 
és amennyiben képesek, úgy a naplózás mértéke (mélysége) 
megfelelő-e?  

• A naplózási követelmények meghatározása



A NAPLÓZÁS MEGFELELŐSÉGE AVAGY MIT 
NAPLÓZUNK? 

• Milyen tevékenységet végeztek? 

• Ki vagy mi végezte a tevékenységet, beleértve azt is, hogy 
hol vagy milyen rendszeren volt a tevékenység végrehajtva? 

• Milyen tevékenység került végrehajtásra? 

• Mikor végezték el a tevékenységet? 

• Milyen eszközzel / eszközökkel hajtották végre a 
tevékenységet? 

• Mi volt a tevékenység eredménye? (például siker vs. kudarc)



VÉGEZZ AUDITOT… - FELKÉSZÜLÉS

• Rendelkezik-e a szervezet Naplózási szabályzattal/
eljárásrenddel? 

• Vezetőség, mint menedzsment, és IT mint operatív szint feladat 
és felelősség köre meghatározott, elfogadott? 

• Létezik a szervezetben ellenőrzés a naplózás tekintetében?



VÉGEZZ AUDITOT… - VÉGREHAJTÁS

• Naplóforrások, formátumok 

• Naplózandó események, és ami kimaradt!  

• rendszergazdai tevékenységek naplózása 😊  

• Napló állományok keletkezése, tárolása, kezelése 

• Naplóállományok védelme 

• Naplók elemzése, korreláció 

• Riasztások, jelentések



STANDARDS, GUIDELINES

• ISO/IEC 27001:2013 (MSZ ISO/IEC 27001:2014) - Information 
technology -- Security techniques -- Information security 
management systems -- Requirements 

• ISO/IEC 27002:2013 - Information technology -- Security 
techniques -- Code of practice for information security controls 

• ISO/IEC 27018:2014 - Information technology — Security 
techniques — Code of practice for protection of personally 
identifiable information (PII) in public clouds acting as PII 
processors 



STANDARDS, GUIDELINES

• NIST SP 800-53 rev 4. - Security and Privacy Controls for Federal 
Information Systems and Organizations  

• NIST SP 800-92 (2006) - Guide to Computer Security Log 
Management 

• SANS - Information Logging Standard 

• IT Compliance Institute - IT Audit Cheklist - Logging, Monitoring 
and Reporting



Lengré Tamás - lengret@asc.hu


