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HUNCERT / Cloud Security Day 2021 

FELÜGYELETI TANÁCSOK A 
FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK A KEZDETI 

ELEMZÉSÉTŐL AZ EXIT STRATÉGIÁIG  

Németh Áron László | vezető felügyelő  
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„…MENNYIBE IS KERÜLT EZ NEKÜNK, SAFRANEK?” 

Forrás | Macskafogó 
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• Bevezető 

• Méltatlanul elfelejtett 
szempontok 

• Kockázatelemzés 

• Szerződéskötés 

• Bizonyosságszerzés 

• Ellenőrzési jogok gyakorlása 

• Exit stratégia, tartalékolás 

• Kérdések 

TARTALOM 
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BEVEZETŐ – JELENLEGI HELYZET MAGYARORSZÁGON 

Forrás | MNB 
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Befektetési Alapok

Befektetési szolgáltatók

Biztosítók

PénztárakHitelintézetek

Pénzforgalmi intézmények

Pénzügyi Vállalkozások

FELHŐSZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ INTÉZMÉNYEK ARÁNYA (2020 Q4, 2021 Q1) 
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BEVEZETŐ  
A FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK 

ELŐNYEI 

A felhőszolgáltatásokban jelentős 
potenciál rejlik, de ezek realizálásához 
számos feltételnek kell teljesülnie.  

Ezek közül a szervezeti működésre és az 
architekturális követelményekre nem térünk ki, 
mert az előadás húsz perces időkerettel 
gazdálkodik. 

 

Példaszituáció: 

Egy vállalkozás üzleti funkciót 
költöztetne felhőszolgáltatásra. Már 
van vezetői döntés, hogy 
felhőszolgáltatás lesz, de arról nincs, 
hogy milyen.  

Forrás | MNB 

…az az illúzió, hogy a működés 
biztonsága mostantól megvalósul a 
számla ellenértékének megfizetésével… 

A fenti előnyökhöz mind 

hozzátartozik, hogy „attól függ.” 

Költsé-
gek 

Rugal-
masság 

Skáláz
-

hatóság 
DR 

Elér-
hetőség 

Üzemel-
tetés 
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Funkciók kritikussága 

Forrás: BIA 

 

 

Sértetlenség 

Forrás: adatok 
nyilvántartása 

Bizalmasság 

Forrás: adatok 
nyilvántartása 

KOCKÁZATELEMZÉS – FORRÁSOK 

Forrás|Reuters, BBC, Haaretz 

KONTROLLOKKAL 
SZEMBENI 
IGÉNYEK 

„Mégis, mi a legrosszabb, ami 
történhet?” 
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A szolgáltató által ajánlott 

vállalásokat és szolgáltatásokat a 

saját kockázatelemzési 

módszertanunk fényében kell 

értékelni. 

Felügyelt intézménynél a 

jogszabályi megfelelés nem 

opcionális! 

KOCKÁZATELEMZÉS 
KONTROLLOK ÉRTÉKELÉSE 

Kontrollok 

árazása 

Kontrollok 
felelőssége 

Bizonyosság 

Alapértel-
mezettség 

Az adatok és az 
adatkezelés helye 

A kivezetés 
kockázatai 
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SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Forrás | MNB 

Kötelező 
szerződéses 
elemek 

 Jogszabályonként eltér 
 A felelősség az Intézménynél marad, az ellenőrzés és 

kilépés jogának kikötése rendszerint elvárás 
 EBA, EIOPA, ESMA is bocsátott ki ajánlást, a szolgáltatók ez 

alapján dolgoznak szerződéses csomagokon 
 

Ajánlás 
 Az MNB „felhő ajánlása” - 4/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás – a 

25. pontban tartalmazza a javasolt szerződéses pontokat 
kifejezetten a felhőszolgáltatások vonatkozásában 

Kockázattal való 
arányosság 

 Szerződéses követelmény legyen, ami a kontrollokkal 
kapcsolatos 

 Az SLA, OLA, QoS feltételek 
 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 A bizonyosságszerzéshez szükséges szerződéses előírások 
 Ellenőrzés pénzügyi feltételei 
 Kilépés feltételei 

 
 Együttműködés a jogi és pénzügyi szakterületekkel! 
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BIZONYOSSÁGSZERZÉS 

„Honnan tudjuk, hogy tényleg a 
szerződés szerint járnak el, és a 
kontrollok valóban léteznek és 
működnek?” 

„Annyi figyelmet fordítsunk a 
szolgáltatóra, amennyit a funkció 
és a kezelt adatok alapján 
megérdemel” 

Bizonyosságszerzés 
módja 

Indokolás, megjegyzés 

Szerződéses feltétel  jogkövetkezmény miatt 

Szolgáltatói nyilatkozat  értelmezést segítheti, kötelező ereje 
kérdéses 

Felelősségbiztosítás a károk csökkentésében lehet szerepe 

Bizonyosságszerzés 
módja 

Indokolás, megjegyzés 

Tanúsítványok lényeges, ki bocsátotta ki, mit tanúsít 

Szolgáltató független 
vizsgálati jelentései  

lényeges szolgáltatás esetében ne csak 
a kontrollok meglétét, működését is 
igazolja 

Saját ellenőrzés legmagasabb szintű bizonyosság, de 
nem ajánlott mindenkinek 

„Melyik kontroll követelmény 
teljesülését igazolja?” 

Közepes szintű bizonyosságot adnak 

Magas szintű bizonyosságot adnak 
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ELLENŐRZÉSI JOGOK GYAKORLÁSA 

Forrás | MNB 

Ellenőrzési jog 
gyakorlásának módja 

Online portál Compliance felület, biztonsági felület 

Közös auditok („pooled 
audit”) 

Az ügyfelek vagy az ügyfelek felhatalmazott képviselői, ellenőrei közösen lépnek 
fel, vagy közös audit, vagy a szolgáltató harmadik fél auditjához kérdésfeltevő / 
megfigyelő szerep 

Harmadik felek ellenőrzési 
jelentései, tanúsítási 
jelentései 

Szerződéskötést megelőzően nehéz hozzáférni, a hozzáférés módjáról a 
szerződésben rendelkezni kell – szükség lehet az ellenőrzési bizonyítékok 
elérésére is 

Saját ellenőrzés Díja lehet, felügyelt intézmények számára könnyebben elérhető 

Felügyeleti ellenőrzés Felügyelt intézmény esetében kötelező elem, ingyenes 
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Az üzleti folyamatoknak a kilépés 
alatt és után is zavartalanul 
működniük kell. 

Részletes végrehajtási terveket kell 
készíteni. 

Pesszimista forgatókönyv. 

Biztonságos adattörlés és erről való 
bizonyosság. 

EXIT STRATÉGIA  

Forrás | MNB  

TARTALÉKOLÁS 

Nem elsősorban a DR képességet 
célozza 
A migráció lehetőségéhez 
szükséges 
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MI A FELHŐ? 

Forrás | reddit.com 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!  


