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Dr. Számadó Róza:  
Önkormányzatok IT biztonságának kérdései 

 

Összefoglaló 

Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolája a Belügyminisztárium 
-

cióbiztonsági helyzetét. A felmérés eredményei alapján jól látszik, hogy a hazai 
önkormányzti kör  egybehangzóan a nemzetközi felmérések eredményeivel  nincs 
felkészülve az információbiztonság és kiberbiztonság által támasztott kihívásokra. 
Ez igaz minden területre. Az egyre komplexebbé váló szabályozásnak és fokozott 
bizton

elengedhetetlen az integrált, automatizált, rugalmas, valamint skálázható megol-
dások megtalálása annak érdekében, hogy a szervezetek képesek legyenek a pénzügyi 

növelésére.  
A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az önkormányzatok informá-

cióbiztonsági tudatossága nagyon alacsony, ami a kiberbiztonsági trendeket, 

teljes biztonság megt -
lésére kell koncentrálni, amelynek kritikus eleme az ember. Kiemelt figyelmet kell 

motiválásának a támogató es  

-
nológiai) sokszor nem felkészültek, tudatosak vagy korsz
kiberfenyegettség egyre komplexebbé válása, miközben általános a szakemberhiány, 
továbbá az (ön)kormányzati terület nem képes versenyezni a forprofit szféra kereseti 
kínálatával. 

Az önkormányzatok esetében azonosított hátrányok és 

védelmi rendszerek okozta túlterhelés, a feladatok növekedése miatti  különösen a 
kis szervezetek esetében  kapacitáshiány. Az önkormányzatok esetében több 

többségüknél nincs jelszókezelési szabályzat, amit tovább súlyosbít a munkatársak 
alacsony információbiztonság-
eszközök használatára vonatkozó szabályozás hiánya. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLebql00CCB_xwmoy8p-NAGxZyIg0bH2n0zJ5lCsB4SF0miA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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A kutatás indokoltsága 
A mai modern, technológiaorientált társadalmunkban elkerülhetetlen, hogy kap-
csolatba kerüljünk a kibertérrel. Az emberek mindennapi tevékenységük, munká-
juk során szinte folyamatosan valamilyen információtechnológiai eszközt használ-
nak. Manapság teljesen természetes, hogy internetet, számítógépet, okos telefonokat 

lakásunkba is (Amazon Alexa, Google Home, okos otthonok). A folyamatos és 

pozitív és negatív hatásával.  
Az IKT1 

globális virtuális tér: a kibertér, aminek rosszindulatú felhasználására számtalan 

zignifikánsabb veszélyt jelent. Az állami és helyi önkor-
mányzati hivatalok hatalmas nyomás alatt vannak az adataik, infrastruktúrájuk és 
szolgáltatásaik biztonságossá tételét tekintve. Nagyon fontos, hogy a mérvadó 
döntéshozók központi és helyi szinten is felismerjék a kockázat nagyságát, rendel-

amennyiben ez szükségessé válik. 
d azt jelzik, hogy az önkormányzatok informá-

cióellátása, online jelenléte nagyfokú veszélynek van kitéve, ezek sérthetetlenségé-
nek biztosítása egyre nagyobb  kihívást jelent.  

Az önkormányzati kiberbiztonság kialakításakor számolni kell az alábbi 
kkel: az önkormányzatok önálló döntési hatáskörrel rendelkeznek a helyi 

közügyekben és a helyi szolgáltatások ellátásában, ami azért praktikus, mert nekik 
sokkal nagyobb a rálátásuk a saját életkörülményeikre és viszonyaikra. Ezen felül 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a települések között rendkívül nagyok a 

-
mi/információbiztonsági stratégiák kialakításakor tekintettel kell lenni az 

Ahogy az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt 
sem lehet minden település és önkormányzat tekintetében egységesen meg-

                                                           
1 -as években jelent meg. Az angol 

szakirodalomban ICT rövidítéssel használják, a magyar szövegekben pedig IKT-ként. Többféle módon 

értelmezik, jelen esetben átfogó kifejezésként kerül használatra. Jelöli mindazon számítógépeket és 

-

nálására és továbbítására, továbbá jelenti az ezekhez kapcsolódó alkalmazásokat és szolgáltatásokat is.  
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kell megvalósulniuk.[2] 

egymásnak ellentmondó) nyomásnak kell megfelelniük. Egyrészt  az állampol-
gárok bizalmának fenntartása, illetve a jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés 
érdekében  
adatok nyilvánossá tételére, másrészt a velük megosztott információk biztonságban 

hivatalainak kö
információt, ezzel fenntartva az átláthatóságot. Ezzel szemben a magánszemélyek 

valamely magánszeméllyel (érintettel 2) kapcsolatba hozható adat  így különösen az 
 valamint az adatból levonható, 

[3] és mint olyan, pontosan az ellentéte a 
hivatali adatoknak, hiszen fokozott védelem alatt állnak. Ezért is különösen fontos 
megértenünk, hogy az önkormányzatok elleni kibertámadások mekkora veszélyeket 
és kockázatokat rejthetnek magukban.  

A fentiek fényében jogosan merülnek fel a kérdések, hogy: Milyen felada-
tokat ró az Információbiztonsági törvény az önkormányzatokra? Hogyan látják el a 
feladataikat? Van- -
nek az önkormányzatok védelmi mechanizmusai? Stb. 

Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ az Óbudai Egyetem a 
Biztonságtudományi Doktori Iskola önkor-

 kezdeményezett kutatásban, 
2 megoldással vizsgálták, kutatták a hálózatok, az azo-

kon dolgozó személyzet biztonságát és biztonságtudatosságát, illetve az online 
jelenlétet. 

problémákat, sérülékeny pontokat és a biztonságtudatos munkavégzéssel kapcso-
latos gondokat, amelyekkel az önkormányzatoknak szembe kell néznie a hálózatok 
védelme, a személyi állomány oktatása, képzése és felkészítése területén.   

                                                           
2 A  
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Vizsgálati keretek 

Információbiztonságról, kiberbiztonságról röviden 
Jelen korunk információs kihívásokkal van tele, és nem kérdéses, hogy visszavon-
hatatlanul a digitalizáció korába léptünk. Az emberek, a szervezetek rendelkeznek 
elektronikus levélcímekkel, bankszámlákkal és a hozzá tartozó elektronikus szolgál-
tatásokkal, van mobiltelefonjuk, használnak helymeghatározó szolgáltatásokat, és a 

y-
k meg velük, azonban ezzel párhu-

 

Ma már nem kérdés, hogy fejlett nyugati társadalmunkat átszövik az infor-

közigazgatáson át, a megszokott mindennapi élet-
vitel is az összeomlás határára kerülne. Ez hatalmas kihívás elé állítja a jelen kort.  

tisztában vannak a veszélyekkel és a biztonság érdekében megismerik, alkalmazzák 
és követik a biztonság érdekében szükséges szabályokat, eljárásrendeket.  

át. Kezdetben azért hackelték meg a számítógépes rendszereket, ho
megmutassák: lehetséges. Manapság azonban a hackertámadások sok esetben vala-
milyen anyagi haszon szerzésére irányulnak, és mára már egy egész piac épült ki az 

piaca is exponenciálisan növekedett, ami megnehezíti a támadások kivédését. 
Tulajdonképpen napjainkra szinte lehetetlenné vált a teljes biztonság megteremtése, 

kell koncentrálniuk. 

ismert világunkat. A webtechnológia szabaddá válása óta alig húsz év telt el, és ma 

beszélünk. A 2007-

-
désében, hogy hol van az a határ, ameddig a biztonság érdekében a hatalom 
korlátozhatja az egyén jogait. A kiberbiztonsági kérdések kezelésére az Európai Unió 
2004-ben létrehozta az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséget, az ENISA-t, aminek keretében, 2017-ben kiemelt területeként került 
azonosításra a kiberbiztonság kérdésköre, tekintettel a kiberfenyegetettség növe-
kedésére. 
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Az Európai Bizottság három cselekvési területet határozott meg a kiber-
sok növelése, 

Az ENISA a 2017-es jelentésében tételesen felsorolta a kiberfenyegetési trendeket, és 
számba vette a legveszélyesebb fenyegetéseket. Ilyen irányvonal a kibertámadások 

infrastruktúrák adaptálódása és nehéz azonosítása. Különös figyelmet érdemel, hogy 
a szervezetek  bár kiemelt fontosságú  
munkatársaik -

-
ben: a szabályozás és a kompetenciafejlesztés. 

 jobban 

probléma a kiberfenyegettség egyre komplexebbé válása, miközben általános a 
szakemberhiány, továbbá az (ön)kormányzati terület nem képes versenyezni a 
forprofit szféra kereseti kínálatával. 

 

A vizsgált magyar önkormányzati szektor adatai, jellemzői 
Az 1990-
új 
hogy minden település számára lélekszámtól függetlenül biztosította a helyi önkor-

önkormányzati rendszer szükséges, aminek meghatározó elemei a települési 
önkormányzatok. A helyhatóságok állnak a legközvetlenebb kapcsolatban választó-
polgáraikkal, ezért a helyben biztosítható közszolgáltatásokat  
közigazgatási ügyek intézését is  a települési önkormányzatokhoz indokolt tele-

aprófalvas. Így bár minden település rendelkezik a helyi önkormányzás jogával,  
-testületet, polgármestert, azonban nem 

minden esetben biztosítottak a helyi hatalomgyakorlás feltételei.  A 2016. január 1-

 

A települési 
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1. ábra 

Települések számának megoszlása lakosságszám s zerint (2016.01.01.)  

Forrás: a KSH adatai alapján saját szerkesztés.  

 

A községek több, mint fele az aprófalvak kategóriájába tartozik, ennek 
ellenére lakosságuk az ország népességének csak mintegy 7%-át adja, továbbá a 
települések több, mint 75%-  lakosságszám alatti. 

Az önkormányzat feladatellátást a polgármesteri hivatalok végzik. A pol-
gármesteri hivatalok tekintetében az Mötv. csak keretszabályozást tartalmaz, biz-

-testület a helyi sajátosságok figyelembe vételével 

ellátása két módon lehetséges: önálló polgármesteri  

Közös önkormányzati hivatalt azon községeknek kellett létrehoznia, ame-
t. Esetükben nem tartható fenn önálló 

-e létre, vagy közös hivatal 
keretében más településsel együtt hivatal (települési, megyei önkormányzati hivatal, 

közös önkormányzati hivatal útján  

 

 

 

 

 

17391132

224
45 38

Lakosságszám szerinti megoszlás

- 1000 fő 1001-5000 fő 5001-20000 fő 20001-50000 fő 50001- fő
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2. ábra 

Az önkormányzati hivatalok típus szerinti megoszlása  (2016) 

Forrás: a BM adatai alapján saját szerkesztés.  

 

A hivatal (mind az önálló, mind a közös hivatal) az önkormányzat operatív 
-

tület(ek) által meghozott döntéseket megvalósítsa. A polgármesteri hivataloknak 
-

határozó. A közszolgáltatások színvonalas biztosításának záloga a felkészült, magas 
 

Az önkormányzatoknak  egyéb feladataikon túl  az információs társada-
lomban is több elvárásnak kell megfelelniük. Az egyik az Infotv. elvárása, miszerint 

honlapjukon. A 2017  2018-as vizsgálatok szeint   mind az 
NVSZ, mind a BM saját kutatása szerint ennek a követelménynek az önkor-
mányzatok nem felelnek meg. A vizsgálati megállapítások szerint egyrészt a leter-
heltség és a kapacitáshiány miatt, másrészt azért, mert az Infotv. nem vette figye-

 

Az uniós és a hazai stratégiákban  a reziliencia növelése és a kiberbiztonság 
 kiemelt helyen szerepel a kompetenciák fejlesztése, az infor-

matikai oktatás átalakítás
-

      
A beavatkozásra vonatkozóan csak koncepcionálisan áll rendelkezésre elképzelés, 

 

738

1895

545

Hivatali típusok megoszlása

székhely tag önálló
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Online kérdőíves felmérés 

vannak. Ennek egy eleme a kiberbiztonsági kérdések és azok kezelése az helyi 
-

gyakorlatát. Az érintettek nagy számára 

nem terjedt ki a kormányzati szerepvállalásra.  

 

A kérdőív felépítése 
három tartalmi blokkra 

másik három az önkormányzatok kiberbiztonsági kérdéseivel foglalkozik: ki látja el 
az IT biztonsági feladatokat az önkormányzatnál; a megadott védekezési módok, 

összeállítása során az volt a cél, hogy átfogó képet kapjunk az önkormányzatok 
si 

gyakorlatáról a beérkezett válaszokon keresztül. A kitöltés anonimitás miatt a 
válaszadó települések gazdasági helyzet szerinti vizsgálatra nem került sor. 

 

A kérdőív felvételének tapasztalatai 
. szeptember 26-án 

-

  440 önkor-
mányzattól érkezett válasz. A 3178 önkormányzathoz viszonyítottan ez nagyon 
alacsony kitöltési arany volt ezért október 10.-én a BM Önkormányzati Koordiná-
ciós Irodája az ismételt email-

 amelynek határideje október 
13. napja volt  
megkeresésnek, annak ellenére, hogy -
kanap) állt rendelkezésre.  

megnövelte a kitöltési arányt.  
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3. ábra 

A kitöltés időbeni alakulása  

Forrás: saját szerkesztés.  
 

-én került lezárásra és összesen 1177 önkormányzat töltötte ki 
és küldte meg válaszait, ami a teljes településszámra vetítve 37 %.  

 

Kitöltők összetételének vizsgálata 
Az alapadatok körében a települések földrajzi elhelyezkedésére, a lakosságszámára, 
a település jogállására és a hivatal típusára kérdeztünk rá. Kértük még megadni a 

 
A válaszadó települések lakosságszám szerinti és földrajzi megoszlását jól 

szemlélteti a 4. ábra. 
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4. ábra 

Válaszadó települések földrajzi és lakosságszám szerinti megoszlása   

Forrás: saját szerkesztés.  

A diagramból jól látható, hogy darabszámra a legnagyobb válaszadási hajlandóság 
BAZ megyében volt, míg a legalacsonyabb Csongrád megyében.  

-
lésszámához viszonyítjuk, akkor egészen más képet kapunk. Az 1. táblázat számai 
azt mutatják meg, hogy az adott megye települései közül hányan tartották fontos a 

hajlandóság Jász-Nagykun-Szolnok megye települései részér %). Érdekes 
adat, hogy ez a megközelítés is igen alacsony aktivitást sugall Csongrád megye 
esetében a 28%-os arányával.   
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1. táblázat Megyénkénti kitöltési hajlandóság 

Megye Összes település 
Válaszadók 
száma 

Válaszadó 
települések 
aránya 

Bács-Kiskun 119 63 53% 
Baranya 301 56 19% 
Békés 75 40 53% 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 358 148 41% 
Csongrád 60 17 28% 
Fejér 108 52 48% 

kerület 24 13 54% 
-Moson-Sopron 183 66 36% 

Hajdú-Bihar 82 40 49% 
Heves 121 67 55% 
Jász-Nagykun-
Szolnok 78 46 59% 
Komárom-
Esztergom 76 33 43% 
Nógrád 131 48 37% 
Pest 187 102 55% 
Somogy 246 50 20% 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 229 91 40% 
Tolna 109 46 42% 
Vas 216 57 26% 
Veszprém 217 83 38% 
Zala 258 59 23% 
Total 3178 1177   

 
A %-a 1001-5000 közötti 

lakosságszámú települések, 34,2% a 0-1000 lakosság számú kistelepülések és 12,9% 
5001-20.000 lakosságszám közötti települések és az 50.000 vagy annál nagyobb 
lakosú települések a kitölt %-át teszik ki.  
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5. ábra  

Kitöltők száma települések lakosságszáma szerint  

Forrás: saját szerkesztés.  

 

mutattak a kitöltésre, de ez esetben nem vennénk figyelembe a teljes sokaságon 
belüli arányokat. 

Ennek figyelembe vételével megállapíthatjuk, hogy minél nagyobb lakos-
ságszámú a település, arányaiban annál nagyobb kitöltési hajlandóságot mutatott. 
Ezt jól szemlélteti a 4. ábra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

402

546

154

45 30

Kitöltők száma

0 - 1000 1001 - 5000 5001 - 20000 20001 - 50000 50000 -
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6. ábra 
Válaszadó települések földrajzi és lakosságszám szerinti megoszlása  

Forrás: saját szerkesztés.  
 

negyede, az 1001  
tartotta 

 
 

az 
5.- -
pülések lakosságszám szerinti megoszlásában is.  

 

 

 

7. ábra  

Válaszadó 

települések 

megoszlása 

település 

típus szerint 

Forrás: saját 

szerkesztés.  
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Az önkormányzatok operatív munkaszervezete a polgármesteri hivatal. Ezért volt 

látják, teljesítik a kiberbiztonsággal kapcsolatos elvárásokat, mennyire tartják fon-
tosnak, mi a véleményük. Hivataltípus szempontjából elmondható, hogy a százalé-
kok egyáltalán nem mutatnak szignifikáns különbséget. Az önálló hivatalok 29,7%-
a, a közös hivatali székhelyek 32,5 %-a, míg a közös hivatali tagok 37,8%-a töltötte 
ki.  

 
8. ábra 

Válaszadó települések megoszlása hivataltípus szerint 

Forrás: saját szerkesztés.  

 

arányaiban vizsgáljuk ezeket a számokat.  
Az 8. ábrán láthatjuk, hogy a válaszok 38%-a közös hivatal tag önkormány-

zatától érkezett, azonban ezeknek a településeknek az aránya a teljes sokaságon belül 
közel 60%. A válaszok 30%- s soka-
ságon belüli arány majd 7%-kal meghaladja és a 20%-os válaszadás az önálló önkor-
mányzati hivatalokból szintén több, mint 3%-kal magasabb az önálló hivatalok teljes 
sokaságon belüli arányánál.  

 

ire kerül közép-
 

 
 

 
 
 

38%

32%

30%

Válaszadók megoszlása hivataltípus 
szerint

Közös hivatal tag Közös hivatal székhely Önálló
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2. táblázat Hivatal típus szerinti megoszlás 

a lakosságszám kategóriákon belül 

település méret hivatal típusa 
  Közös hivatal tag Közös hivatal székhely Önálló 
0 - 1000 29,06% 5,01% 0,08% 
1001 - 5000 8,67% 22,77% 14,95% 
5001 - 20000 0,00% 3,23% 9,69% 
20001 - 50000 0,00% 1,36% 2,63% 
50000 - 0,08% 0,17% 2,29% 

 

minél nagyobb egy település, annál nagyobb volt a válaszadási hajlandóság. Ezt most 
kiegészíthetjük a fentiek alapján azzal, hogy a válaszadási hajlandóságot tovább 
növeli, ha székhely vagy önálló hivatallal rendelkezik a település. 

 
talban dolgozó 

- -
ban polgármesterek, illetve alpolgármesterek.  
 

9. ábra 

Kitöltők megoszlása beosztás szerint 

Forrás: saját szerkesztés.  

 

2%

18%

28%39%

11% 2%

Kitöltők megoszlása beosztás szerint

Vezető Polgármester / alpolgármester

Jegyző / aljegyző Ügyintéző

Informatikus/rendszergazda Információbiztonsági felelős
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Figyelemre méltó adat, hogy az informatikus/rendszergazda, és IT bizton-
eljes válaszadói körnek csak 13%-a.  

Az ügyinté
a feltételezést, hogy inkább hivatali szempontból tartják kiemelten fontosnak az 
információbiztonság kérdésit.   
 

3. táblázat Kitöltők megoszlása településkategóriánként. 

Település méret  
 

  

adat-
vé-

delmi 
tiszt-

vi-
 

egyéb 

In-
for-
má-
ció-
biz-
ton-
sági 
fele-

 

Infor-
mati-

kai 
 

In-
for-
ma-
tikus 

Infor-
mati-
kus/ 

rend-
szer-
gazda 

aljegy-
 

Pol-
gár-
mes-
ter/ 

alpol-
gár-
mes-
ter 

Ügy-
 

Ve-
 

0 - 
1000 0,00% 0,08% 

0,00
% 0,00% 

0,00
% 0,68% 6,88% 9,26% 

17,08
% 

0,17
% 

1001 - 
5000 0,00% 0,00% 

0,85
% 0,00% 

0,08
% 2,12% 16,74% 7,90% 

17,93
% 

0,76
% 

5001 - 
20000 0,00% 0,00% 

0,08
% 0,08% 

0,00
% 4,67% 3,65% 0,00% 3,31% 

0,42
% 

20001 - 
50000 0,08% 0,00% 

0,25
% 0,00% 

0,00
% 2,04% 1,02% 0,00% 0,42% 

0,00
% 

50000 - 0,00% 0,00% 
0,51

% 0,00% 
0,00

% 1,19% 0,08% 0,00% 0,34% 
0,42

% 
 

A harmadik tábla nem szolgál új információval, inkább csak annyi 
  

lakosságszámú települések esetében vesz részt közvetlenül a polgármester az  
operatív ügyekben.  

 

A kérdőív feldolgozásának módszere 

összegzéssel készült.  
A három szakmai blokk az önkormányzati válaszadók által a kérdésekre 

adott véleményét, az információbiztonsággal kapcsolatos tudatosságát hivatott 
felmérni.  
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ellátásának gyakorlatának felmérését célozta.  
 
Arra kerestük a választ, hogy  

  
 az információbiztonság érdekében milyen tevékenységeket végeznek és eze-

ket milyen gyakorisággal,  
 van-e és ha igen mi a véleményük a védekezés módjairól.  

 
A második sza -

gé  

került a kérdéssorba. 
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A kérdőív feldolgozásának eredményei 

 
- hivatal típusonként (közös hivatal székhelye, közös hivatal 

tagja, önálló hivatal) vizsgáltuk. A válaszok megoszlása többségében  a nem tudom" 
válaszok nélkül került ábrázolásra. 

 

Az Infotv. által előírt feladatok ellátása 

hivatal típusonként hasonló mintázatot mutatnak (10.1 - 10.3. ábra). Minden hivatal 

szabályzatuk. 
 

kijelölésére 
vonatkozó kérdés válaszai alapján elmondható, hogy az önálló önkormányzatoknál 

leggyakoribb, hogy nincs ilyen kijelölés (10.4. ábra). 
 
Az incidenskezelés, adatszolgáltatás végzésére vonatkozó kérdés válaszai 

végzi e feladatokat 
(10.5. ábra). 
 

10.1 Az önkormányzatnál ki végzi az információbiztonsági feladatokat?  
Az információbiztonsági szabályzat készítése 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

Az önkormányzat IB felelőse

IB felelős és külső vállalkozó közösen
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10.2 Az önkormányzatnál ki végzi az információbiztonsági feladatokat? Az 
önkormányzat IT rendszereinek osztályba sorolása 

 
 
10.3 Az önkormányzatnál ki végzi az információbiztonsági feladatokat? Az 
önkormányzat IT rendszereinek kockázatelemzése 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

Az önkormányzat IB felelőse

IB felelős és külső vállalkozó közösen

Külső vállalakozás

Nincs ilyen szabályzatunk / nincs ilyen feladatunk

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

Az önkormányzat IB felelőse

IB felelős és külső vállalkozó közösen

Külső vállalakozás

Nincs ilyen szabályzatunk / nincs ilyen feladatunk
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10.4 Az önkormányzatnál ki végzi az információbiztonsági feladatokat? 
kijelölése 

 

 
10.5 Az önkormányzatnál ki végzi az információbiztonsági feladatokat?  
Incidenskezelés, adatszolgáltatás az önkormányzatnál 

 
10. ábra  

Az önkormányzatnál ki végzi az információbiztonsági feladatokat? 

Forrás: saját szerkesztés.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

IB felelős IB felelős külső vállalkozóval

Nincs ilyen kijelölés Vezető (jegyző vagy más vezető)

Vezetői utasításra az IB felelős

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

IB felelős IB felelős külső vállalkozóval

Nincs ilyen kijelölés Vezető (jegyző vagy más vezető)

Vezetői utasításra az IB felelős
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Mennyire van figyelem, fókusz az It biztonsági feladatokon? 
A Milyen gyakran végzik az alábbi tevékenységeket?" kérdésekre adott válaszok 

(11. ábra). 

 
Szabályozás frissítése és felülvizsgálata 

 
  

Hozzáférések felülvizsgálata 
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11. ábra  

Milyen gyakran végzik ezeket a tevékenységeket? 

Forrás: saját szerkesztés.  

 

Megyénként is megvizsgálva ezeket a kérdéseket (szintén a nem tudom  
válaszok nélkül), kisebb eltérések mutatkoztak a válaszokban: 

Azon válaszadók aránya, akik hivatalában a szabályozás frissítését és felül-
 -Moson-Sopron és Tolna 

megyében. Olyan válaszadók, akik hivatalában naponta végzik e tevékenységeket 
-Abaúj-Zemplén, Csongrád, 

Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg (12. 1. ábra). 
Azon válaszadók aránya, akik hivatalában a hozzáférések felülvizsgálatát 

-Moson-Sopron és 
Veszprém megyében. Azon válaszadók aránya, akiknél viszont naponta végzik e 
tevékenységet, a legnagyobb Csongrád és Nógrád megyében (12. 2. ábra). 

-
Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (12. 3. ábra). 

Azo -
-Abaúj-
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Zemplén, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna me-
gyében (12. 4. ábra). 

Azon válasza
-

Nagykun-Szolnok és Veszprém megyében (12. 5. ábra). 

12.1 Szabályozás frissítése és felülvizsgálata 

 
12.2 Hozzáférések felülvizsgálata 
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12. ábra  

Milyen gyakran végzik ezeket a tevékenységeket? 

Forrás: saját szerkesztés.  

 

Védekezés módjai 
 

Az önálló önkormányzatok válaszadói körében valamivel nagyobb a leve-
Üzletmenet folyto-

-
- 

13.3. ábra). 

aszok 
alapján hasonló az egyes hivatal típusok körében: Mindhárom hivatal típusnál 

-
bookok stb. és közösségi alkalmazások  és legritkább, hogy tilos a használatuk (13.4 
- 13.5. ábra). 
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-  

 
 

13.2 Rendelkeznek-e "Üzletmenet folytonosság terv" - vel" (BPC)? 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

Igen, van Nem nincs Részben
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Közös hivatal - székhely
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Igen Nem
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-e jelszókezelési és módosítási protokoll az önkormányzatnál? 

 
 

 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Közös hivatal - tag

Önálló

engedéllyel szabadon használható tilos
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[Közösségi alkalmazások használata] 

 
13. ábra  

Védekezés 

Forrás: saját szerkesztés.  

 

-e az önkormányzatnál jelszó-
 

Arra a kérdésre, hogy melyek ezek a protokollok, amiket használnak, a 
-

jelszókezeléshez. 15% használja a folyamatos jelszómódosítás, illetve bonyolult 
karakterek használatának gyakorlatát, IB szabályokban rögzített eljárásokat. 

Azt a kérdést, hogy ki készítette el a jelszókezelési és módosítási protokollt 
összesen 205- -a mondta azt, hogy az 

-
geztetik el ezeket a munkákat ( -
vállalkozók, megbízott cégek, Közinformatika Kft.). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

engedéllyel szabadon használható tilos



 
CYBER SECURITY 

34 

 

 

Üzletmenetfolytonossági terv megléte 

 
14. ábra  

Üzletmenetfolytonossági terv 

Forrás: saját szerkesztés.  

 
46,3%-nak nincsen üzletmenet 

folytonossági terve, míg 36,5% nem is tud róla, hogy van e vagy nincs. Ennek e terv-

akkor is folytatódhassanak, ha valamilyen informatikai (vagy egyéb) zavar kelet-

nincs tisztában a terv meglétével, vagy egyáltalán nincs is nekik. Az ezzel kapcsolatos 
tudásátadás és az eredmény javítás bbiekben. 
 

Munkatársak tudatosítása, képzése 
 

4. táblázat Szervezetének dolgozói vettek részt biztonságtudatosító 

oktatáson? (n:1177) 

Hivatal típusa Nem, nem tudok róla 
Igen, többször 
is 

Csak 
figyelemfelhívás 
volt 

Közös hivatal tag 18% 8% 12% 
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Közös hivatal 
szkhely 10% 9% 13% 
Önálló 7% 13% 10% 
Összesen 35% 30% 35% 

 
A 4. táblázatból azt láthatjuk, hogy a válaszadó önkormányzati körnek csak 

30%-ának esetében volt biztonságtudatosító oktatás, 35%-kuknál csak figyelem-
felhívás volt és a dolgozók oktatására nem került sor, illetve a válaszadók 35%-ának 
nincs tudomása róla.  

Ha a hivataltípus szerint vizsgáljuk meg a válaszok megoszlását, akkor a biz-
tonságtudatosító oktatáson való észvételre vonatkozó kérdés válaszaiból az látható 
(15. ábra), hogy a közös hivatalok tagjainak körében legalacsonyabb az igen, több-
ször is" válaszok aránya és legmagasabb a nem, nem tudok róla" válaszok aránya és 
az önálló hivatalok esetében a legmagasabb az igen, többször is" válasz aránya. 

 

15. ábra  

Biztonságtudatosító képzésen való részvétel 

Forrás: saját szerkesztés.  

 

rendszeres képzését.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Közös hivatal - székhely

Közös hivatal - tag

Önálló

Csak figyelemfelhívás volt Igen, többször is Nem, nem tudok róla
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16. ábra  

Szükségesnek tartja a dolgozók rendszeres biztonságtudatosító képzését, oktatását? 

Forrás: saját szerkesztés. 

 
Ez azt jelezheti számunkra, hogy a válaszadók látják a terület fontosságát, 

azonban rendelkezésre álló eszközök nem támoga -
a meg-

 
 

A válaszadó települések tapasztalatai, véleménye 

 
Arra a kérdésre, hogy Ön szerint az önkormányzat információbiztonsága 

érdekében mi a legfontosabb feladat? -
adóknak mintegy a negyede ( 23%) töltötte ki (1177-  

legfontosabb feladat a szabályok, illetve a törvények megismerése és betartása. Ezt 
-a adta. A második helyen 

a biztonságot emelték ki (értve ezt a rendszerre, eszközök és szoftverek bizton-
ságosabbá tételére), illetve az adatok védelmét, amely magában foglalja mind a 
személyes, mind az önkormányzati adatok óvását is.  

A másik nyitott kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy történt e valaha 
kibertámadás az önkormányzat informatikai eszközei ellen, és ha igen, akkor mi 
történt és hogyan kezelték azt (Van-e ismeretük informatikai eszközözeik elleni 
támadásokról, volt-e már ilyen incidensük?, Ha igen, akkor mi történt? Hogyan 
kezelték?).  

75%

20%

5% 1%

Igen

Önképzés, alkalomszerűen

Nem

Egyéb
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-
azokat is, akiknél akár többször is megtörtént) és 85% adta azt a választ, hogy nem 
történt incidens vagy nem tud róla.  

Az igennel válaszolók 30%-a írta meg, hogy milyen konkrét incidens történt 
az esetükben, illetve hogyan kezelték azt.  A válaszadók 18%-át valamilyen vírus 

sztül, honlapon) támadta meg. 8% esetében az informa-
-
 

Az önkormányzatnál alkalmazott IB módszerek/gyakorlat/tapasztalat rub-
rikát összesen 172 település válaszadója töltötte ki. 20%-uk gondolja úgy, hogy a 

-

5%-
14%-ának gya

 
Ugyanezen kérdésközhöz tartozik az is: Ha következett be incidens akkor az 

Ön véleménye szerint ennek mi volt a A válaszadók 58%- vallja azt, hogy a 
 

Érte már támadás az önkormányzat honlapját vagy más közösségi alkal-
mazását? kérdésre 66-an válaszoltak úgy, hogy nem, vagy nem tudnak róla és 
mindössze 5 önkormányzat állította, hogy igen, egyszer vagy többször is. Ezek közül 

-
rítani a problémát. 

 

Az online felmérés eredményeinek összefoglalása 
  

 

 ki látja el az információbiztonsághoz kapcsolódó feladatokat? 
 figyelem, módszerek, eszközök és felkészültség terén hogyan kezeli a 

kérdést az önkormányzat a témát? 
  

Az elemzés során az egyes kérdésekre érkezett válaszokat hivatal típus 
szerint kerültek vizsgálatra, néhány esetben a földrajzi elhelyezkedés is. 

Az önkormányzatok Infotv. által előírt feladatok ellátása  
Az információbiztonsági feladatokat  függetlenül a hivataltípustól  a válaszadó 
önkormányzatok több, mint 50 %-

önkormányzati informatikai rendszerek osztályba sorolása és a kockázatelemzés 
készítése kérdés esetében sem.  
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 a válaszadók közel két harmadánál  és a közös hivatali tagok 
esetében  

Az incidens kezelés és adatszolgáltatásra érkezett válasz alapján elmond-
-

sabb a közös hivatali tag önkormányzatok esetében, 40% feletti.  

Figyelem, fókusz a területen 

eredmények születtek: 

A szabályzatok, hozzáférések felülvizsgálata hivataltípusonként hasonló 
eredményeket mut
a kérdéssel.  

eljárások oktatásánál is ink  

-
ban a közszféra, így az önkormányzatok esetében ez hatványozottan igaz. Minden 
hivatal típus esetében a válaszadók több mint 60%-a (közös hivatal tag válaszadók 

képzések és gyakor-
koriság legnagyobb arányban (30%) az 

-
kedések szerinti elemzés esetében is csak kisebb eltérés volt azonosítható.  

Védekezés módjai 
-

zését, inkább csak a felkészülts  

A kérdésekre érkezett válaszok alapján a védekezés terén a kép nem rózsás. 

esetében, de a beérkezett válaszok alapján itt is alig haladja meg az 50%-ot, míg a 
másik két hivataltípus esetében nem éri el a 40%-ot. A jelszókezelési és módosítási 

önkormányzatok száma  a válaszadók között  ahol nincs ilyen sem (13.3. ábra). 
 

ekben. A válaszadóknak csak 9,5%-a 
állította határozottan, hogy rendelkezik ilyen tervvel (14. ábra) és 82,8%-ka a 
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eszközök használatában a válaszok elemzése alapján nem látnak a válaszadó 
ön  

A munkatársak tudatosító képzése, rendszeres oktatása  finoman fogal-
mazva is  nincs a beérkezett válaszok elemzése alapján fókuszban. A kérd

%-ánál sem figyelemfelhívó tájékoztatásra, sem okta-
tásra nem került sor a válaszadó tudomása szerint. A válaszadóknak csak 30% 
mondta azt, hogy sor került (többször is) oktatásra és a legmagasabb arány az önálló 
hivatalok esetében. Érdekes kontrasztot kínál, hogy miközben nagyon alacsony a 
munkatársak képzése a válaszadó önkormányzatoknál, ezzel szemben 75% fontos-
nak tartja a rendszeres képzését a munkatársaknak és 20
javasolja a képzést (15. ábra).   

Működési tapasztalatok 
a szabadszavas válaszokat 

 -
 

A válaszadók közel 30%-
ársak és tartsák be azokat. Hasonló 

-
ságát emelték ki.  

A tötént-e valamilyen incidens már az önkormányzatnál, ott a válaszadók 
15%-a válaszolt igennel. Az igennel válaszolók számára opcionális volt, hogy vála-

sajnos ezen kitöl-
%-

meg  . A bekövetkezett incidensekkel kapcso-
-

szültségének vagy felkészületlenségének. 
Azon önkormányzatok esetében, akik komolyan foglalkoznak az infor-

 

 

Javaslatok 

ból adódó kockázatok jóval 

a Bizottság és a NIS irányelv javaslataiban is. 
tovább növeli a veszélynek való kitettséget. Tulajdonképpen lehetetlenné vált a teljes 

koncentrálni. Ennek egyik kritikus eleme az ember.  A képzés, oktatás, tudatosítás 
kiemelt prioritás.  



 
CYBER SECURITY 

40 

 

- szítésének, tudatosításának 
és motiválásának. Egy adott terület sikerességét minden szervezettípusban 

 gondol  vagy mit nem  a tennivalók tekintetében, megha-
tározza a teljes hivatal viszonyulását, motivációját az információbiztonság 

-
biztonság elérésére tett kísérletek során. 

- Az online 
reagáló képessége nagyon alacsony, a kiberfenyegetettség pedig egyre ko-
molyabb veszélyt jelent, ami csak oktatással, képzéssel, rendszeres gya-
korlati tanulással ellensúlyozható. Szükséges annak vizsgálata, hogy a hazai 
képzési paletta biztosít-e olyan képzéseket, amelyeket a gyakorlatiasság, a 

felkészítéséhez alkalmazkodni képesek. Ki kell dolgozni és rendszeresen 
felülvizsgáln -
gozható képzési anyagokat.  

- Javaslom a kiberbiztonsági kormányzati szervezeteknek, hogy az önkor-
mányzatok részére 

 készüljön rendszeresen (havonta, háromhavonta) rövid, köznapi 
nyelven online formában útmutató a kiberfenyegetettségi esemé-

 

  

 készüljenek nem szakmai nyelvezettel, autodidakta módon fel-
dolgozható e-
tudatosságot javító képzési anyagok. 
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Melléklet - Kérdőív 
 
 

 Önkormányzatok IT  biztonságának kérdései     

 

Az Óbudai Egyetem a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatóinak, taná-
rainak és kutatóinak bevonásával a önkormányzati rendszerek biztonságosabbá 

megoldással vizsgálni, kutatni szeretnék a hálózatok, az azokon dolgozó 
személyzet biztonságát és biztonságtudatosságát, az online jelenlétet. 

- 2018. október 9-ig - szíveskedjen 
gondoskodni egítségét 

  

         

 Alapadatok         

 Megye 1. Bács-Kiskun megye     

  2. Baranya megye      

  3. Békés megye      

  4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye    

  5. Csongrád megye      

  6. Fejér megye      

  -Moson-Sopron megye     

  8. Hajdú-Bihar megye     

  9. Heves megye      

  10. Jász-Nagykun-Szolnok megye    

  11. Komárom-Esztergom megye    

  12. Nógrád megye      

  13. Pest megye      

  14. Somogy megye      

  15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    

  16. Tolna megye      

  17. Vas megye      

  18. Veszprém megye     

  19. Zala megye      
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Lakosságszám 

  -1 000       

  1 001-5 000      

  2 001-5 000      

  5 001-20 000      

  20 001-50 000      

  50 001-       

 Település típusa        

  község       

  nagyközség      

  város       

  járásszékhely város      

  megyei jogú város      

 Hivatal típusa        

  önálló       

  közös hivatal székhelye     

  közös hivatal tag      

        

  polgármester/alpolgármester     

        

       

  

ügyintéz
       

  egyéb:       
        

  

 

Az önkormányzatnál ki végzi az információbiztonsági 
feladatokat?   

  

vállalko-
zás 

Az önkor-
mányzat 

 

az önkor-
mányzat 
részmun-

mun-
katársa 

IB 
fele-

vál-
lal-
kozó 
kö-
zösen 

Nincs 
ilyen 
sza-
bályza
-tunk/ 
nincs 
ilyen 
felada
-tunk 

Ne
m 
tu-
do
m  
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Információbiz-
tonsági szabályzat 
készítése        

 

Az önkormányzat 
IT rendszereinek 
osztályba sorolása        

 

Az önkormányzat 
IT rendszereinek 
kockázatelemzése        

         

 Az önkormányzatnál ki végzi az alábbi feladatokat?   

  

IB fele-
 

vagy más 
 

utasításra 
az IB 

 

IB 

vállal-
kozó-

val 

Ni
nc
s 

ily
en 
kij
elö
-

lés 

Nem 
tu-
dom  

 

Az egyes 
felhasználók 

köreinek 
megállapítása, 
kijelölése        

 

Incidenskezelés, 
adatszolgáltatás az 
önkormányzatnál        

         

         



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

45 
 

 Milyen gyakran végzi az alábbi tevékenységket?     

 Kérjük x-      

  naponta hetente havonta évente 
alkalom-

 

n
e
m 
t
u
d
o
m 

 Szabályozás frissítése és felülvizsgálata     

 hozzáférések felülvizsgálata      

      

    

 tudatosító képzések, gyakorlatok a munkatársak számára    

 tudatosító képzések,     

 számára   

 

 
Milyen gyakran végzi az alábbi tevékenységket?     

 Kérjük x-      

  naponta hetente havonta évente 
alkalom-

 

n
e
m 
t
u
d
o
m 

 információs eszközök/alkalmazások vizsgálata     

 a hardverek és szoftverek felülvizsgálata     

 biztonsági felülvizsgálat       

       

 az adatok biztonsági mentése      

 szoftverfrissítések letöltése       

 -eltávolító programok frissítése    

 

Ön szerint az önkormányzat információbiztonsága érdekében mi a 
legfontosabb feladat?  

 Rövid szöveges válasz.       
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 Védekezés        

 

Van-e protokoll az informatikai rendszeren elkövetett támadások esetére, 
vannak-e védelmi mechanizmusok? 

         

  1=igen, vannak      

  2= nem, nincsenek      

  3= részben      

  4= nem tudom      

 

Ha igen, akkor 
melyek ezek?  (szöveges válasz)    

 Rendelkeznek-e "Üzletmenet folytonossági Terv"-vel (BCP)    

         

  1=igen, van      

  2= nem, nincs      

  3= részben      

  4= nem tudom      

 Ha igen, akkor ki készítette? (szöveges válasz) 

 -    

         

  1 = igen       

  2 = nem       

  3= nem tudom      

 -e jelszókezelési és módosítási  protokoll az önkormányzatnál?  

         

  1 = igen       

  2 = nem       

  3 = nem tudom      

 

 
     

  tilos engedéllyel 

szabadon 
használ-
ható     

    

 Közösségi alkalmazások használata      
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Szervezetének dolgozói vettek-e részt biztonságtudatosító 
oktatáson?   

  1=igen, többször is      

  2= nem, nem tudok róla     

  3= Csak figyelemfelhívás volt     

         

        

 

Van-e ismeretük informatikai eszközözeik elleni támadásokról, volt-e már 
ilyen incidensük? 

  igen, egyszer      

  igen, többször is      

  nem, nem tudok róla     

  nem tudok róla      

 Ha igen, akkor hogyan kezelték? (szöveges válasz)    

 

 
Érte már támadás az önkormányzat honlapját vagy más közösségi 
alkalmazását?  

  igen, egyszer      

  igen, többször is      

  nem, nem tudok róla     

  nem tudok róla      

 Ha igen, akkor mi történt, hogyan kezelték? (szöveges válasz)   

         

 oka?  

  Technikai felkészültség hiánya     

  

IB folyamatok kidolgozatlansága, hiányos 
   

  Protokollok hiánya      

  Munkatársak felkészületlensége    

  Munkatársak figylemetlensége     

  Szabályzatok be nem tartása     

         

 

Hogyan szabályozzák az egyéb eszközök (telefon, tablet, adathordozók) 
használatát? 

  Tilos       

  Engedéllyel      

  Szabadon használható     
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Szükségesnek tartja-e a dolgozók rendszeres biztonságtudatosító képzését, 
oktatását? 

  1=igen       

  2= nem       

  3= csak önképzési formában     

 Ha igen, akkor ezt milyen gyakorisággal javasolja? (szöveges válasz) 

         

 Az önkormányzatnál alkalmazott IB módszerek / gyakorlat / tapasztalat:  

  

Szöveges kifejtés 
      

 

Az Ön tapasztalata szerint mi lehet eredményes az információbiztonság 
területén? Mit javasol? 

  Szöveges kifejtés      
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Beláz Annamária, Váczi Dániel:  
Vasút-irányítási rendszerek kiberbiztonsági 

incidensmenedzsmentje 

Bevezetés 

A digitalizálódás felé tartó információs társadalmunkban a kritikus infrastruktúra 

-
den szektort érintenek valamilyen módon. A közlekedés és azon belül is a vasút egy 
olyan terület, melynek védelme mindenképpen figyelmet érdemel. Egy ország 
közlekedését és szállítási láncait úgy kell kialakítani, hogy az hatékony, versenyképes 

-

szer -
irányítási rendszerek incidensmenedzsmentjére, illetve értékeljék azt. 
Kulcsszavak: vasút-irányítási rendszer; incidens menedzsment 
 
Kiberbiztonság a vasúti rendszerekben 
A tech
automatizáción keresztül napjaink digitális ipari forradalmáig. Az új vívmányok az 

a rendszereket a

illetve kritikus információs infrastruktúrák kapcsán elengedhetetlen, hiszen számos 
módon támadhatóak ezek a rendszerek[2], sok esetben kifejezetten célzott támadá-
sok célpontjairól is beszélhetünk.

-
létfontosságú rendszerek és 

 
Energia 
Közlekedés 
Agrárgazdaság 
Egészségügy 
Társadalombiztosítás 
Pénzügy 
Infokommunikációs technológiák 
Víz 
Jogrend (Kormányzat) 
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Közbiztonság (Védelem) 
Honvédelem 

E területeket nem csak a hazai szabályozás, de az Európai Unió által 
meghatározott, a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló ún. NIS 
(2016/1148) irányelv is magában foglalja. 

-
 a közlekedési 

-fizikai rendszerek 
jelennek meg, melyek standard internetes kommunikációt biztosító protokollok 

-

-
hetetlen foglalkozni az incidens jogi, társadalmi, kriminalisztikai és nemzetbiz-
tonsági vetület -

-
szereket ért támadások ellen. 

-
zifikációt mut -
fajta csoportosítást alkalmazni, ami mentén koncentrálni tudunk egy-egy közle-
kedési eszközzel kapcsolatos incidensre. Egy jó keretrendszert biztosít az SMDR 

karbantartás, vezetés módja, útválasztás módja) mentén sorolja kategóriába, majd a 
hozzá tartozó szintbe.[4] 

A közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések spektruma nagyon széles (pl. 
-

a vasúti rendszerek biztonságára is nagyobb hangsúlyt fektetnek. A jelenlegi hely-
zetet, gondolkodási módot és az aktuális kihívásokat jól összefoglalja a brit Rail 
Delivery Group által kiadott kiberbiztonsági stratégia (Rail Cyber Security Strategy). 

 

a munkavállalókkal, 
a támadási kitettség mértékének és a potenciális hatásoknak a megisme-

rése, 
 

 
a jogosulatlan tevékenység felismerése és hatékony, gyors ellenintézke-

dések. 
Az incidensmenedzsment folyamatok kidolgozása tehát lényeges. Azonban 

-e, hanem azok megvaló-
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sítása mennyire illeszkedik a szervezet kultúrájához, illetve mennyire tudják ezt 
-
-

 
 
Vasúti irányítási rendszerek, alrendszerek 

informatikai rendszerekben más és más incidensek képzel-
-

densmenedzsment szempontjából ez lényeges szempont, hiszen nem mindegy, hogy 
helyileg hol van a probléma, azaz hogyan leh -
konyabban csökkenteni a kárt. 

Mint általában a legtöbb szervezetnél, itt is létezik egy általános kiszolgáló, funk-

-
skodni. A közforgalmú 

vasúti pályahálózat felügyelete az üzemeltetési, forgalomirányítási, karbantartási és 

ják. Meg kell 
oldani a vasúti közlekedés kapcsán az utazóközönség kiszolgálását (jegy-, kocsi-vizs-
gálás, jegyértékesítés stb.). Ezek nagy rész már általában digitális alapon nyugszanak. 
Ugyancsak külön meg kell említeni a vasutak egyenletes terhelésének elosztásáért 

 

csoportosítani. Egyik ilyen, az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irány-
elvének (a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról) II. Mellék-
letében található besorolás: 

 
Strukturális területek: 
o Infrastruktúra (pálya, váltók, mérnöki létesítmények, kapcsolódó  
           állomási infrastruktúra, biztonsági és védelmi berendezések), 
o Energia (villamosítási rendszer), 
o -irányítás és jelzés (biztonsági és a szerelvények mozgá- 
           sának  
o - 
            natberendezéshez); 
Funkcionális területek: 
o Forgalomüzemeltetés és irányítás (alrendszerek összehangolt üze- 
           meltetését biztosító rendszerelemek), 
o  
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 alrendszer), 
o Telematikai alkalmazások a személyszállítási és áruszállítási szol- 

gáltatások céljára (pl.: tájékoztatási, jegyfoglalási, fizetési, árukö-
vetési stb. rendszerek). 

 
A vasúti irányítási rendszerek típusai széles palettán mozognak, mint ahogy 

alrendszerekbe sorolhatjuk 

vasúthálózatokon. Ilyen például a kínai CTCS (Chinse Train Control System)[6] 
vagy az Európai Unió Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszere 
(European Rail Traffic Management System  ERTMS).[7] A különbséget jól mu-
tatja, ha csak ez utóbbi biztonsági ágát, az Egységes Európai Vonatbefolyásoló 
Rendszert (European Train Control System  ETCS) vizsgáljuk meg.[8] 

rendszer, ahol a legfejlettebb irányítási rendszerek, már nem csupán a vasútra helye-
 rádióhullámok segítségével a szerelvény 

összeköttetésben van az telepített adótornyokkal (RBC  Radio-block Center) 
valamint a központi kontroll centerrel (OCC  Operation Control Center). A köz-

-as szinten 
 

 
Az irányítási rendszerek megbízhatósága 

 besorolásán kívül 
-

meg. Az index számítása az OBE3 (On-Board Equipment) rendszereknél az alábbi 
 

 

                                                           
3 On-Board Equipment=Fedélzeti berendezés 
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1. ábra A fedélzeti berendezések (OBE) valós idejű megbízhatósági indexrendszere  

(Forrás: Yong Zhang, Shiwei Li: A study on the real-time reliability of on-board equipment 

of train control system) 
 

-

-
ben, amikor a berendezés nem roncsolódik el teljes mértékben, a teljesítmény-
indexet vesszük alapul, mely megmutatja a berendezés teljesítmény romlásának 

adott tartományon belül maradnak. [11] 
 
Incidensmenedzsment 

́s 
értelmezéséhez, valamint szerepének meghatározásához, a használatos irányítási és 
IT rendszerek bemutatása után szükséges a biztonság alapv

-
menedzsment alapmodelljét és tartalmát.  

összefoglalni, annak tartalmát feltárni, hiszen bizton-
-

Az, hogy a biztonság egy szélesen értelmezett komplex fogalom alátámasztja, hogy 
a hétköznapi élet számtalan területén találkozhatunk vele. Ekképpen beszélhetünk: 
köz-, szociális-, lét-, társadalmi-, ökológiai-, közlekedési- vagy információbizton-
ságról.  

OBE megbízhatósági index 

Valószínűségi index

Megbízhatóság mértéke

Összegyűlt hiba

Teljesítmény index Teljesítményromlás mértéke

Életmód index

Valós élettartam 

Teljesítmény megőrzésének ideje
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A biztonság minden területét lefe

́ észek összessége, hiszen a 
részek az egészhez való viszonyukban nyerik el funkciójukat, jelentésüket. A rend-

folyamatot vagy tevékenységet rendszerként kezelünk, akkor a rendszer minden 
alkotórészének biztonsága elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendszer egésze bizton-

-

felsorolás): 
́s információvédelem valamint információtechnológiai 

védelem.[13] 

fontos a biztonság rendsze
-irá-

nyítási rendszerek kiberbiztonságának elemzésekor figyelembe kell venni a szer-
nt az informatikai biztonság kérdéseit 

is. Bár pusztán elméleti megközelítésben ezen területek élesen elhatárolhatók 
egymástól, a mindennapi munka során folyamatosan hatással vannak egymásra.[14] 

Ez a gyakorlatban azt feltételezi, hogy a szervezet, a véden
-
-

lást, továbbá a biztonsági tevékenység megszervezését. A biztonsági feladatokat vagy 
maga a rendszer, vagy külön erre a feladatra létrehozott biztonsági rendszer  ez 
esetben a vasúti irányítási és IT incidensmenedzsment rendszer  végzi el. [16] 

A vasúti biztonsági rendszer  melynek eleme a vasúti irányítási és IT 
rendszerek védelme  kiépítésekor fontos, hogy annak elemei és folyamatai szinte 
láthatatlan módon a háttérben maradjanak, illetve a biztonsági követelmények 
teljesítése beépüljön a szervezet alapfolyamataiba. Ehhez alapos tervezés szükséges. 
A biztonsági rendszeren belül az alapelemekre egyenként saját szabályzat vonat-
kozik, mely rögzíti a biztonsági kötelezettségeket, valamint jogokat biztosít a vé-
delmi tevékenység hatékonysága érdekében. Institucionális megközelítésben a szer-

 
Az incidensmenedzsment egy folyamat, mely minden szervezetben az álta-

lános kockázatkezelési stratégia eleme, magában foglalja az incidensekkel kapcso-
tését, osztályozását, értékelését, és felhasználását a rendszer sérülé-

kenységeinek javítására. A vasúti irányítási rendszerek valamit a hozzájuk kapcso-
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szempontból az IT rendszerek sérülékenységét, azok fenyegetésék, vagy azok elleni 
támadást értjük.  

A vasúti rendszerekben kezelt és azok között mozgó incidensekre vonatkozó 

[17]: 
1 Kritikus

           

feldolgozásához és a többi, az ad -
tonságos haladásához. 

2 

azonnali továbbítása szükséges az adatok feldolgozásához és a többi, az 
 

3 

Ezen adatok értékelése a karbantartások tervezéséhez szükséges. 
 
Kiberbiztonsági incidensmenedzsment a járművek alrendszerben 
A kritikus infrastruktúrák incidensmenedzsmentjére az amerikai Guide to Indust-

 köz-

Az incidensmenedzsment alapmodelljének ismertetése és az incidensekkel kapcso-
latos adatkategóriák felvázolása után, most bemutatásra kerül specifikusan a vasúti 
rendszer

-

villamos motorvonatot. 
A vonatok a Sibas 32 vezérlésen alapul, fedélzeti kommunikáció céljából a 

TCN (Train Communication Network) került bevezetésre. A vonatra helyezett érzé-
-

pályabiztonsági rendszerekkel. A szerelvények automatikus vasút üzemeltetési 
(Automatic Train Operation) és automatikus vasútvédelmi rendszere (ATP  Auto-

-
lanságából vagy más okból manuálisan nem cselekszik. Ennek eklatáns példája, ha a 

rendszer (ATC  Automatic Train Control) lép életbe a baleset megakadályozá-
sának érdekében. A Velaro Németországban és Kínában üzembe helyezett szerel-

-  sebességének optimalizálására.  
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A vonat elkülönített kommunikációs -
ködési és utasokkal kapcsolatos feladatok és szolgáltatások ellátására. Az alábbi ábra 

 

 
1. ábra 

Siemens Velaro - IT vonat (Forrás: Siemens.com) 

 

felszerelve, illetve 
az ügyfélelégedettség növelés érdekében további  
kommunikációt biztosító- eszközök kerülnek beépítésre.[20] A legfontosabb kihívás 
ezeknek a rendszereknek az egymástól való elkülönítése, hiszen az utasok által 

rendszer ellen súlyos biztonsági veszélyt jelent. 

hisszük, hogy a fent bemutatott módszerek  SMDR kategorizáció, OBE index és 
incidensekre vonatkozó adatkategóriák  együttes használatával egy új incidens-
menedzsment megközelítés alkalmazható. A módszerek kombinálásával egy olyan 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

59 
 

incidenskezelési IT biztonsági rendszer dolgozható ki, melyben az anomáliák keze-
lése 
hogy a több változó együttes használata hozzájárul a téves riasztások számának 
csökkentéséhez. 
 
Összefoglalás: 
A közlekedési eszközök által használt digitális rendszerek védelmére nagy hangsúlyt 
kell fektetni, hiszen ezek az IT alapú rendszerek egy szélesebb körben terjednek el. 

fel kell készülni egy esetleg incidens menedzselésére is. A vasúti irányítási rendszerek 
specifikussága érdekében érdemes lehet a már jól bevált módszerek mellett új irány-

-
gorizáció, az OBE index és az incidensekre vonatkozó adatkategóriák kombiná-

a kockázatokkal arányos egyenszilárdságú védelem kialakítása. 
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A kiberbiztonsági kockázatelemzés  
lehetséges új iránya 

Az emberi tényező kockázatainak valós modellezésének lehetősége Fuzzy 
logikával a vasútnál, mint kritikus infrastruktúrában 

 
Absztrakt 
Napjaink egyik legnagyobb kiberbiztonsági problémája, hogy az internet, a mobil 
eszközök, a közösségi média elterjedésével mindenki potenciális áldozatává vált a 
kibertámadásoknak. Igaz ez közvetve a társadalom offline részére is, hiszen a velük 

típusú támadásnak esik áldozatul számtalan eszköz és azokkal együtt a használójuk, 
tulajdonosuk. A biztonsági szakma pedig úgy próbál meg védekezni, hogy kontroll-
jaival, eszközeivel, megoldásaival minél nagyobb területet próbáljon meg lefedni a 
potenciális fenyegetettségek kivédésére. Mindezt teszi úgy, hogy általánosságban a 
kockázatarányosságának elve alapján megpróbálja megjósolni, hogy adott fenyege-

dszertan 
alapján, figyelembe véve az éppen aktuális trendeket, megpróbál egy lépést tenni a 
biztonság növelése érdekében. A probléma az, hogy ezzel nem valósul meg valódi 
kockázatarányos védelem. Tudomásul kell venni, hogy a szakma által folyton han-
goztatott szinte szállóigévé váló mondat  mindig az ember a leggyengébb láncszem 

 nem csak egy hangzatos hívó szónak kellene lennie. Az általános támadások elleni 
védekezésre megoldást nyújthatnak a korábbi módszerek, azonban a célzott táma-
dások ellen kevésbé hatásosak, hiszen kódolva van a siker a személyre szabott 

minél közelebbi kép tárulhasson a 
A kutatás szemléltetése érdekében a magyarországi vasúti infrastruktúrát válasz-

-

           
 Fuzzy-  algoritmus, mely segítségével meghatározható egy 

kritikus infrastruktúránál dolgozó azon személyeknek a köre, akik kiemelten 
veszélyeztetettek információbiztonság szempontjából. Ezért számukra az átlagosnál 
komolyabb védelemre, magasabb információbiztonsági tudatossági képzésre van 

adás áldozatai. 
 
Kibertér fenyegetettségei a kritikus infrastruktúrák szemszögében 
A kritikus infrastruktúrák, létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatban 
mind hazai, mind nemzetközi szinten számos jogszabály foglalkozik. A társadalom 
számára fontos objektumok kiválasztása és azoknak a védelme a 2001. szeptember 



 
CYBER SECURITY 

64 

 

11-ei terrortámadás után egy magasabb szintre került4 világszerte. A tragikus ese-
5 az 1998-

ban lefektetett elnöki direktívát6

alapjául tekintettek erre a jogszabályra és ezt emelték be jogrendjükbe a saját 
igényeikre szabva7. Nem csak nemzetállami szinten történtek szabályozások. 
Többek között az Európai Unió szintén kiadta 2005-ben a kritikus infrastruktúrák 

8. 
A meghatározásra kerültek azok a területek, melyek kiesése az egész 

társadalomra vagy annak nagy részére hatással lennének. A kiemelt területek az 
energetika, az információtechnológia, a telekommunikáció, a kémiai anyagok és 

-
gazdaság és élelmiszeripar, a közegészségügy, a vízellátás, a banki és pénzügyi szek-

9 A magyarországi sza-           
bályzó10, a 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények 

 1. mellékletében is gyakorlatilag ezek az 
ágazatok szerepelteti.  

A felsorolt ágazatok nagy része önmagában informatika vezérelt, legyen szó 

információtechnológiák általi kiszolgáltatottsága miatt11 nélkülözhetetlen, úgyneve-

szerint a meghatározás pontosan így szól: 
nek, 

12 
A változást látva nem csak a jogi szakma kezdett el foglalkozni koncent-

ráltabban a témával, hanem a gazdasági, a biztonságpolitikai és természetesen az 

                                                           
4 Horváth Attila: A kritikus infrastruktúra védelem komplex értelmezésének szükségessége, Fejezetek 

 
5 Egyesült Államok, Uniting and Strengthening America, by Providing Appropriate Tools Required 

to Intercept and Obstruct Terrorism Act, 2001-es 107-56-os törvény, 1016-os szekció, 
6PPD 63  1998. május 22. Protecting America's critical infrastructures  
7 Szádeczky Tamás: Information Security Law and Strategy in Hungary 
8 

 
9 Haig Zsolt, Hajnal Béla, Kovács László, Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor: A kritikus információs 

infrastruktúrák meghatározásának módszertana 
10 Szádeczky Tamás: Az IT biztonság szabályozásának konfliktusa 
11 Horváth Attila: A kritikus infrastruktúra védelem komplex értelmezésének szükségessége, Fejezetek 

-35 
12 Kovács László: kritikus információs infrastruktúrák magyarországon 
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13 folya-
matosan ezen létesítmények biztonságosabbá tételére törekszik. 

Számos problémának a megoldása foglalkoztatja ezeknek a létesítmények-
nek a 

-
osztó munkatársak kezelése), a mobil eszközök által nyújtott fenyegetések (pl.: GPS 
jeleket folyama

-
ma, hogy valódi kockázatarányos védelmet lehessen kialakítani, mely során mind a 

véve. 

kiberveszélyeknek van kitéve, azaz milyen fenyegetettségi szinten van, minimum a 
 

életkora, 
 

az alaptermészete, 
szociális helyzete, 
családi helyzete, 

 
saját egyéni érdekei, 
vallási háttere, 
etnikai háttere, 

 
zsarolhatósága, 
céges pozíciója, 
a társadalomban betöltött helye, 
a szociális hálóban betöltött szerepe, 
a technológiai kompetenciái, 
biztonságtudatossága, 

 
az informatikai eszközök használata, 

 
a privát-magánszféra közötti helyzet. 

 
 
 
 

                                                           
13 Horrock, Cristopher: Baudrillard és a millenium, pp. 48 51. 
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A magyarországi vasúti infrastruktúra releváns összefüggései 

nyíltan elérhet
hogy milyen informatikai infrastruktúrával szükséges foglalkozni. A cégcsoport 

üzemelése érdekében. A MÁV Zrt. felügyeli Magyarország közforgalmú vasúti 
pályahálózatának nagy részét, mely tevékenység magában foglalja az üzemeltetési, 
forgalomirányítási, karbantartási és felújítási feladatokat.14  
szolgáltatásokat nyújt az általa felügyelt hál

térinformatikai, illetve más nyilvántartó rendszereket használnak.  A MÁV-START 
Zrt. a személyszállítással foglalkozó tagvállalata látja el az utazóközönség kiszol-
gálását (jegy-
szintén digitális alapon egy integrált irányítási rendszeren keresztül történik az utas-
elégedettség növelése érdekében.15 A MÁV Szolgáltató központ hat alappillérének 
egyike az IT üzletág, mely feladata funkcionális folyamatok informatikai hátterének 
biztosítása mellett az alkalmazott informatikai rendszerek integrációja, illetve az IT 
biztonság fejlesztése.16 Ezen kívül fontos szerepet játszik az országos vasúti közle-
kedésben a MÁV Csoporttól független VPE Vasúti Pályakacitás-elosztó Kft., mely a 

17. 
A vasúti közlekedésben e négy szervezeten kívül máshol is használnak 

támadása komoly károkat (például üzleti, jogi kár, presztízsveszteség) okozhat. 

beszélhetünk a vasúti közlekedésben. Ehhez azonban szükséges megismerni, hogyan 
épül fel egy vasúti rendszer. Megkülönböztetünk strukturális (infrastruktura, ener-

- -irányító és 
irányítás, 

karbantartás, telematikai alkalmazások a személyszállítási és áruszállítási szolgálta-
tások céljára) területeket.18 
forgalomirányítási, 

-

szolgálják ki. 
 

                                                           
14 https://www.mavcsoport.hu/mav/bemutatkozas 
15 https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/integralt-iranyitasi-rendszer 
16 https://www.mavcsoport.hu/mav-szk/bemutatkozas-mav-szolgaltato-kozpont-zrt 
17 https://www2.vpe.hu/szervezet/cegismerteto 
18 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli 

kölcsönös átjárhatóságáról 
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Az információbiztonsági kockázatmenedzsment  
jelenlegi működése 
Az információbiztonsági kockázatmenedzsment általánosan a kockázatok azonosí-
tásával, elemzésévek, a kezelésük tervezésével, majd valós megoldásukkal foglal-

épésben szükséges valós képet látnia 
a saját folyamatairól, biztonsági- 
számos módszer alapján, például a cég által felállított követelménylista segítségével 
vagy valamilyen nemzetközi, nemzeti szabvány, jogszabály alapján. Tipikusan 
Magyarországon (is) az ISO 2700119-es szabvány szerint történik a felmérés. A pénz-
intézetek sokszor a Magyar Nemzeti Bank 7/2017. (VII.5.) számú, az informatikai 

20 alapján haladnak a felméréssel. A kor-
mányzati szervek sokszor veszik alapul az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényre21 alapuló 41/2015. 
BM rendelet22 követelményeit.  

A feltárás lényege, hogy egy képet mutasson mind a szakemberek, mind a 

listája. Figyelembe véve a szervezeti adottságokat, elkészül a bekövetkezés való-
s el 

tudja dönteni, hogy mik azok a fenyegetettségek, amelyekre új technikai, admi-

 
-

melyhez ráadásul sokszor kevés korábbi valós eset társul. Vannak olyan módszerek, 
si 

szerint készülnek, de a helyi adottságokat, specialitásokat úgy veszik figyelembe, 
hogy valós technikai teszteket végeznek, melyeket beépítenek az elemzési mód-
szertanba, illetve beemelik az üzleti oldali kockázatokat is. A szervezet ezután vala-

fejlesztheti információbiztonsági szintjét.  

                                                           
19 ISO/IEC 27001 Information technology. Security techniques. Information security managemnet 

systems. Requirements  Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. 

Követelmények. 
20  
21 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
22 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és 
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Figyelembe kell venni azt a környezeti körülményt is, hogy az olyan összetett 
-

nak egymásra, azonban mégis más-  

informatikai rendszerek, a térinformatika, a logisztikai és ügyfélkapcsolati rendsze-
rek, a fedélzeti és irányítási eszközök. 
 
Egy új dimenzió – a humánfaktor bevonásának szükségessége 
A biztonsági rendszerek bevezetése a kockázatelemzés után történik meg. Annak 

érdekében, ho
-, 

naplózási-  
Azonban a kritikus infrastruktúrák esetében számolni kell arra, hogy az 

objektum és a benne dolgozó személyek potenciális célpontjai lehetnek egy célzott 
kibertámadásnak. 2010-ben megvalósított Stuxnet23 egy jó példa erre. Hasonlóan a 
2007-es észt túlterheléses támadás24 alkalmával az állami közigazgatási rendszert 
blokkolták a támadók. A kibertörténelem tele van olyan sikeres támadásokkal, 
amelyek azért sikerülhettek, mert emberek lévén egy célzott támadás alkalmával 
könnyen kijátszhatóak, befolyásolhatóak vagyunk. Külön irodalma25 van annak, 
hogy az emberi t
támadások alkalmával. 

A kockázatelemzési módszerek, mint például az ISO 27005, kitérnek a 
humánfaktorra és beépítik az elemzés lépései közé. Azokban az esetekben, ahol 
figyelnek is a teljeskö

social engineering audit alkalmával mérik fel, hogy a szervezetben dolgozók 
mennyire tudatosak. Az itt született eredményt pedig felhasználják az információ-
biztonsági tudatosságot célzó oktatások alkalmával. Az így átadott tudás mélysége 

-
dott, akkor egy általános 

biztonságtudatosság átadása történhet meg. 

                                                           
23 Paulo Shakarian, Jana Shakarian, Andrew: RuefIntroduction to Cyber-Warfare pp. 223 239 
24 Bányász Péter, Orbók Ákos: A NATO kibervédelmi politikája és kritikus infrastruktúra védelme a 

közösségi média tükrében 
25 Hadnagy, Cristopher (2011): Social Engineering  The Art of Human Hacking 
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Ez azonban a célzott, kifinomult támadások esetében (mint például a Stux-

A támadók számos körülményt vizsgálnak meg. Elemzik a célobjektumot, megné-
zik, kik lehetnek a gyenge láncszemei a munkavállalók körének26. Az így kiválasztott 

27 eszközöket, 
a rajtuk futó szolgáltatásokat, operációsrendszereket, szoftver és hardver verziókat. 
Megvizsgálják ezeknek milyen ismert vagy még nem publikált (zero-day) sérülé-
kenysége van. A közösségi médiára feltöltött adatok, illetve az egyéb internetre fel-
töltött tartalom (videók, nyilatkozatok stb.) alapján további szofisztikálás lehet-
séges. Ez az alapja a célzott adathalászatnak (pl.: Spear-phishing), illetve a kifinomult 
APT28  

s infrastruktúra 
esetében minden munkavállalónak egy olyan mély ismertet lehessen átadni, ami 

infrastruktúrát. Azonban a technológiai oldalon már megszületett az a gondolkodás, 

41/2015. BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus informá-
cióbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 
valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 

szervezeteket 5 biztonsági szintbe sorolja. Az általuk használt elektronikus informá-
ciós rendszereket pedig 5 biztonsági osztályba sorolja. A szervezetnél dolgozók 
biztonsági szintjét azonban nem említi. Ugyan a besorolásnál a humánfaktor és 
annak képzettsége megjelenik a k  

 
- személy  biztonság: 

o Személybiztonsági eljárásrend 
o Munkakörök, feladatok biztonsági szempontú besorolása 
o  
o  
o Az áthelyezések, átirányítások és kirendelések kezelése 
o  

szervezetre  vonatkozó követelmények 
o Fegyelmi intézkedések 

                                                           
26 Kiss Dávid, Váczi Dániel (2018): A vállalatok és a kritikus infrastruktúrák humánhálózata ellen 

irányuló támadások veszélyei a komplex hálózatok elemélete alapján 
27 

hálózata 
28 APT (Advanced Persistent Threat ): olyan fejlett támadások, melyek célja az információszerzés úgy, 

hogy egy adott rendszerben minél tovább rejtett módon tudjon jelen lenni a támadó. 
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o  
o Viselkedési szabályok az interneten 
 
Tudatosság és képzés 
o Kapcsolattartás az elektronikus információbiztonság jogszabályban  

meghatározott szervezetrendszerével, és az e célt szolgáló ágazati 
szervezetekkel 

o Képzési eljárásrend 
o Biztonság tudatosság képzés 
o  
o Szerepkör, vagy feladat alapú biztonsági képzés 
o 29 
 

A felsorolást figyelembe véve érdemes lehet a kritikus infrastruktúrák 
biztonsági szintjének tervezése alkalmával figyelembe venni azt a tényt, hogy teljesen 
más védelmi, tudatossági szintet kell a kül
elérni. 

-
dus létrehozása, mely alkalmazható azokban az esetekben is, ahol a nemzet-
biztonsági átvizsgálás nem szükséges. 
 
A Fuzzy logika alkalmazhatósága az információbiztonsági 
szempontból kritikus személyek kiválasztására 

-

fontos, mert a cél az, hogy több energiát fektessenek a kritikus infrastruktúrák 
biztonsági emberei bizonyos munkavállalók védelmére, tudatosságának növelésére, 
képzésére. Ez természetesen többletköltséggel jár, azonban jól alkalmazva való-

. 

-e vagy sem? Más 

hogy egy országban 

kérdést, hogy szükséges- -e a biztonságtudatos 
 igen lenne. De nem mindenki számára, hiszen 

                                                           
29 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és 
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ez egy szubjektív érték. Hol van az a határ, akinek a biztonsági szintjére oda kell 
figyelni. 

A 2012. évi CLXVI. törvény30 szerint a közlekedési, így a vasúti szektor is 
beletartozik a létfontosságú rendszerelemek kategóriájába. Az ott dolgozó takarító 

kellene foglalkozni vele. Ennek ellenére a Paksi A
-

juk, hogy melyik helyszínen dolgozó személy a kritikusabb. A vasútnál maradva 
vajon kit érdemesebb magasabb biztonsági szintbe sorolni? Az említett takarítót, aki 
minden fontos helyszínre bejárhat és egy adandó alkalommal elállíthat rendszereket, 

fér hozzá? Ennek eldöntése már kevésbé tiszta, hiszen a pozíció nem feltétlen 
mérvadó. A hozzáférések köre, a képzettség, az egyéni motivációk, a családi-, anyagi 
helyzet sok-

-nem válasszal, 
hogy számít-e. Figyelembe kell venni a biztonsági kockázat kalkulálásakor, hogy 

infrastruktúránál dolgozó szegényebb személyt könnyebb anyagi juttatás ígéretében 
rábírni egy romboló cselekedetre. Azonban ez nem egy egzakt válasz, hogy ki számít 
szegénynek. A körülményeket figyelembe véve kell eldönteni, hogy annak számít-e 
valaki vagy nem. 

Egy modell alkotásánál tehát nem alkalmazhatóak a BOOLE-algebra két 
 bemenetei31, ahol a válasz igen vagy nem. Szegény-e vagy sem. 

Kritikus az adott vasúthoz kapcsolódó informatikai rendszer vagy sem? Az efféle 
esetek megvalósítására alkalmas a Fuzzy logika32, ahol adott bemenetekhez úgyne-
vezett tagsági függvények tartoznak. Ha például az anyagi helyzetet vizsgáljuk, a sze-

lehet egzakt módon hozzárendelni a szegénységhez. A példa kedvéért vizsgáljunk 
meg egy összeget, 200.000 HUF-ot. Nem lehetséges azt mondani, hogy ha valakinek 
200.000 HUF megtakarítása van az még szegény, aki pedig 200.001 HUF tartalékkal 

-
lázásra van szükség. Erre ad megoldást a Fuzzy logika, hiszen tudja kezelni azt, hogy 

Mekkora a biztonságtudatossága? Milyen jó vagy rossz a családi, társadalmi hely-
 

 

                                                           
30 

 
31 Kóczy T. László, Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, pp6-8 
32 René Jager: Fuzzy Logic in Control 
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Összefoglalás 
Szükség van egy olyan modellre, mely alapján egy kritikus infrastruktúrában, így 
például a vasúthoz kapcsolódó szervezetekben dolgozó személy biztonsági szintje 
pontosabban meghatározható. Azok a körülmények, melyek befolyásolják az ered-

szakemberek kezébe, mely segíti meghatározni azoknak a körét, akiknél a védelem 

ikai rendszerek biztonsági szintjének növelésére 
azáltal, hogy a felhasználóik kockázatát mérik fel. 

A modell alkotásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy egy-egy ember 
-

különböztetés semmilyen vallási, politikai, etnikai stb. hovatartozása miatt. Az alkal-
mazása ezáltal mindenképpen valamilyen hozzájárulással kell, hogy történjen. Ilyen 

kia
-

merésbe. 
Az így meghatározott eredmények tehát az információbiztonsági kockázat-

menedzsmentbe jól alk
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Lássuk biztosabban a bizonytalant! – kockázati térképek 
 
Absztrakt 
Az egyes szervezeteknél, legyenek az államigazgatás 

n egyre inkább 
általános igénnyé vált, illetve válik. 

-
szertant, eljárást és eszközt fejlesztettek ki. 

alkalmazott eszközt, a kockázati mátrixot, illetve az azzal kapcsolatos fogalmakat 
-es 

szabványcsaládra. A kockázati mátrix, mint látni fogjuk, egyrészt értékelési, más-
részt döntéshozatali, harmadrészt kommunikációs eszköz. 

eszközt írjuk le. Áttekintjük a kockázati mátrixok és a kockázati térképek hason-
-

munikáció szempontjából. 

többlet információkat, és bemutatunk néhány kreatív diagramtípust is. 

utalva alkalmazásuk korlátaira is. 
 
Bevezetés 

 
Minden, -

képp is történhet, mint ahogy elvárjuk, már kockázatot hordoz magában. 

ismeri jól, mennyire értékeli helyesen, és ezeket az információkat mennyire tudja 
hatékonyan felhasználni a vállalati döntéshozatalban. 

A lehetséges fenyegetettségek, azok bekövetkezése és hatása rendkívül sok-

és kevés  
A modern menedzsmentrendszerek  pl. környezetközpontú irányítási 

rendszer, információbiztonsági irányítási rendszer, munkahelyi egészségbiztonsági 
irányítási rendszer, stb.  egyre inkább kockázatalapú irányítási rendszerek, meg-
követelik a kockázatok figyelését és kezelését. 
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. Feltétlenül szükséges az információk 

-
 

illetve a döntéshozatal támogatása során a grafikus megjelenítés irányába mutató 
eljárások terjedtek, illetve terjednek. 
 
Mátrix, vagy térkép? 
A cikk írása közben kellett megállapítanunk, hogy a válasz arra a kérdésre, hogy 

-e, nem fel-

mátrixnak, vagy térképnek nevezhetünk- -
zatkezeléssel foglalkozó  különösen a hazai  irodalomban a fogalmak némileg 
összemosódtak. Noha feltételezésünk könnyen adódik, pusztán feltételezés, hogy az 
angol szakszövegek némileg összemosott fordítása vezethetett ehhez a helyzethez, és 

nyomás, ez máig is fennmaradhatott ebben a formában. Mivel erre a kérdésre az ISO 
31000-es szabványcsalád  talán szerencsénkre  nem tartalmaz eligazítást, jelen 

-
dalomban is a nemzetközi irodalomban használatos, és egyébként a kérdéses 

javaslatot.  
 
Mátrix: A mátrix olyan téglalap alakú szerkezet (táblázat), mely a mennyiségeket 

 
Kockázati mátrix: Tipikusan a kockázati eseményeket  

 sorokba és oszlopokba 
rendezve bemutató táblázat. 
Kockázatok feltérképezése (vagy röviden kockázati térképezés): Az egyes 
kockázati esemény
hozzárendelése. Vagyis ennek végrehajtásához szükséges a kockázati események két 
dimenzió mentén való  legtöbbször kvalitatív  sorba rendezése és kategorizálása. 
Ezen mátrixok legtöbbször 
valóságnak természetesen  hol jobban, hol kevésbé  
(Természetesen ez az a fogalom, melynek hazai fordítása a fogalmak keveredéséhez 
vezethetett.) 
Térkép: A térkép hagyományos megközelítésben egy égitest felszínének, vagy a 
felszínre vonatkoztatott természeti és társadalmi típusú tárgyaknak és jelenségeknek 
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meghatározott szabályok szerint síkba vetített méretarányosan kicsinyített felül-
nézeti ábrázolása. 

Általánosabb megközelítésben nevezhetjük térbeli vonatkozások mértékhez 
kötött, rendezett modelljének. (Definíciók a Wikipedia nyomán.) 
Kockázati térkép: A kockázati térképek tehát alkalmasak a kockázatok és a 

ennyiségek folyamatos 
átmenetének szemléletes bemutatására, összehasonlítására és  igény szerint  kate-

-
szítését és vonzó, informatív ábrázolását. Ezért találkozhatunk velü
mértékben a vállalkozások, pénzintézetek, államigazgatási szervek, és nemzetközi 
szervezetek kockázatelemzéseiben.  

-
zájárul a témakörben a pontosabb fogalomhasználathoz, ezáltal javítja a szaknyelv 
hatékonyságát. 

-
dési kockázatok bemutatásától az adott projektek kockázatelemzésein keresztül az 
egyedi események kockázatainak értékeléséig. 

A téma -
séges terminológia érdekében visszanyúlunk a témakör alapjait biztosító szab-
ványokhoz. -
zük ki célul. 

 
A kockázatok felmérésének folyamata 
Az alábbi ábra a kockázatkezelés folyamatmodelljét mutatja az ISO 31000:2015-ös 
szabvány szerint [1]. A modellfolyamatok közül a kockázatfelmérést, mint az 
ISO 31000-es szabvány 5.4-es jelű folyamatát ragadjuk ki, mivel az az a 
részfolyamat, melyhez a kockázati mátrixok és a kockázati térképek, mint technikai 
segédeszközök a legszorosabban kapcsolhatók. 
 
 
 
 
 

1. ábra 

A kockázatke-

zelés 

folyamatainak 

áttekintése  

az ISO 31000-es 

szabvány [1] 

alapján. 
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A szabvány értelmezése szerint a kockázat ([1] 2.1. risk): a bizonytalanság 

hatása a célokra. 
Az egységes megalapozás kedvéért vegyünk még ide a szabványból néhány 

alapfogalmat. Az esemény ([1] 2.17. event) bizonyos körülmények bekövetkezése 
vagy megváltozása, következménynek ([1] 2.18. consequence) pedig a célok 
elérését befolyásoló adott esemény kimenetelét nevezzük. A valószínűség ([1] 
2.19. likelihood) annak esélye, hogy valami történik. 

A kockázatfelmérés ([1] 2.14. risk assessment) folyamata magában 
foglalja a kockázatazonosítást, a kockázatelemzést, valamint a kockázatértékelést. 

Ennek során a kockázatazonosítás ([1] 2.15. risk identification) a 
kockázat elemeinek feltárására, felismerésére és leírására szolgáló folyamat. 

A kockázatelemzés ([1] 2.21. risk analysis) egyrészt a kockázat sajá-
tosságának megértését, másrészt a kockázati szint meghatározását foglalja magában. 

A kockázatértékelés ([1] 2.24. risk evaluation) a kockázatelemzés ered-
ményének összevetése a kockázati kritériumokkal annak megállapítására, hogy az 
adott kockázat és/vagy annak nagysága elfogadható- -e). 

A kockázati kritériumok ([1] 2.22. risk criteria) jelentik azokat a feltéte-
 

A kockázati szint ([1] 2.23. level of risk) egy vagy több kockázat nagysága 
 

 
 
A kockázati mátrix 
 

A kockázati mátrix 
A kockázati, vagy precízebben a következmény-  egy, közvet-
lenül a kockázat fogalmán alapuló kvalitatív eszköz. Kockázati mátrixon olyan 

-
ismert kockázati eseményeket helyezzük el. A táblázat oszlopkategóriái felelnek meg 

-100%-
sorrendben. A gyakorlatban általában 3 és 7 közötti számú kategóriát szokás ké-
pezni. A táblázat sorai a kockázati események bekövetkezése esetén várható kár, 
vagy veszteség  általában negatív következmény mértékét tartalmazzák, szintén 3  
7 kategóriába sorolva (l. alább részletesebben!). A mátrix alsó soraiban szerepelnek 

események. A lényegen természetesen nem változtat, ha a mátrix sorait és oszlopait 
felcseréljük. 

Ez az elrendezés azt eredményezi, hogy a mátrix bal alsó tartományába 
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esetén nagy kárt okozó, és egyben 

-
 

A mátrix celláit a kockázatok mértéke szerint kategóriákba csoportosíthat-
juk. Beoszthatjuk például elhanyagolható, kis, közepes, nagy és katasztrofális 
kockázati tartomány
az adott kockázati eseményt milyen módon kívánjuk kezelni. Például lehet, hogy az 
elhanyagolható kockázatokkal nem akarunk foglalkozni, a katasztrofális események 
kockázatait viszont mindenképpen -

 
 
A kockázati mátrix eredete 
A kockázati, vagy kockázatbecslési mátrix módszerének gyökereit, fogalmi alapjait 

-
nyokban találhatjuk meg. Az 1949- -STD-
1629-es szabvány [3] a hibamód- és hatáselemzés (FMEA, vagy FMCA) módszer 

fontos célja, hogy ezeket az eseményeket sorrendbe állítsa, és ezáltal a kezelésükre 
prioritási sorrendet állítson fel. 

A MIL-STD-882-es szabvány 2000-es változata már színkódokkal ellátott 
kockázatbecslési mátrixot mutat be [4], mely az ISO szabványban leírtaknak felel 

-
tum teljes és részletes folyamat-végrehajtási modellt tartalmaz. 

mérnökök számára [5], melyben a biztonsági és megbízhatósági módszertanok, 
-

ként. Ebben az anyagban hangsúlyosan szerepel, hogy a módszer lényeges célja a 
kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedések kidolgozása érdekében a kockázatok 
kategorizálása. 
 
A kockázati mátrix módszere az ISO 31010 szabvány szerint 
Az ISO 31010-es (l. [2]) szabvány leír számos, a kockázatértékelés során 
alkalmazható eljárást. Ezek közül a B.29-es fejezet foglalkozik a következ-

, vagy elterjedt nevén a kockázati mátrix módszerének 
leírásával. 

a következmény 
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A kockázati mátrix egyes forrásokban található, egymással nem mindig 

teljesen egybevágó értelmezései, vagy az esetlegesen félreértések elkerülése érdeké-
ben foglaljuk össze a kockázati mátrix elkészítésének folyamatát a szabványt követve 
(nem törekedve szó szerinti idézetek kiemelésére). 

Bemeneti információként vesszük az azonosított  hagyományosan 
legtöbbször negatív hatásúnak tekintett  kockázatokat33. A kockázatok listája 

(gyakoriság, a bekövetkezés esélye), illetve az esemény bekövetkezése esetén várható 
negatív következmény (kár, veszteség, súlyosság, kihatás) nagyságát. 

mint például pénzügyi kockázatok, egészségügyi kockázatok, egészségi és biztonsági 
kockázatok, környezeti kockázatok, hírnév- és jogi kockázatok, hogy a szabvány 
példájából néhányat említsünk. 

-
       

A gyakorlatban   3-tól 7 kategóriát 
alkalmaznak. Több kategória alkalmazásának  a kvalitatív megközelítés miatt  
nem nagyon van létjogosultsága. A skálára  

skálához alkalmazhatjuk például a 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, illetve 80-100% 
k nem lineáris skálát. Ennek tipikus esete 

-5-35-65-95-100% osztást alkalmazzuk. 
Hasonló a helyzet a következmények kategorizálása esetén, azzal az elté-

-
-os értékeket alkalmazhatunk, addig a következmények 

nagysága esetén a következménykategóriákhoz próbálunk igazodni. A pénz-ügyi 
kockázatokat igyekszün

pénzben kifejezve adhatjuk meg. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy túl bonyolult 
k a becsült, kvalitatív skálánál. 

Ennek celláihoz rendeljük hozzá a kár mértéke és a bekövetkezés valósz
szerint az egyes kockázatokat. Az alábbi ábra a szabványban felrajzolt 6*5-ös 
mátrixot mutatja. 

                                                           
33 

hogy az új szabvány a kockázatra nem csak, nem feltétlenül negatív eseményként, hanem pozitív 
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2. ábra 

Minta kockázati mátrix az ISO 31010-es szabvány [2] szerint. 

 

ad az egyes kockázatok mértéke szerinti kockázatkategóriák kialakítására. A kocká-
zatkategóriák a kockázati mátrixban tipikusan bal- -alsó irányú átlós 
tartományokat alkotnak. 

A mátrix alkalmazásának jogosságát  a szabványt követve  úgy magyaráz-
hatjuk, hogy nyilván teljesen elfogadhatatlan egy nagy kárt okozó esemény nagy 

szinteket jelölik. 
Ugyanakkor bizonyára meg lehet barátkozni egy nagyon kis kárt okozó 

ábrán a római V-tel jelölt cellák tartományának, melyhez az elfogadhatóan kis 
kockázatok tartoznak. 

Az egyes -
-

nyokat. 
A folyamat végén a korábbiakban meghatározott kockázati szinteket döntési 

szabályokhoz kapcsolhatjuk, mint például: V   nem foglal-
kozunk vele. A döntési kategóriák a kockázatkezelési intézkedések olyan fontos 
paramétereit határozzák meg, mint: az odafigyelés szintje (pontosság, hiba-
tolerancia, megfigyelési gyakoriság); az elhá

 
Megjegyeztük a fentiekben, hogy az értékelésekhez használhatunk kvalita-

tív, illetve kvantitatív hozzárendelési skálákat is, a szabvány nem köti meg a kezün-
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-kal viszont foglalkozni sem kell. Hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz, illetve hogyan indokolhatók valójában a kockázati mátrix kockázati 

 
Tegyük fel azt az esetet, hogy alkalmazási esetünkben tisztán kvalitatív 

skáláknál maradtunk. Számozzuk be mind a vízszintes következményrangsor, mind 

számértékeinek szorzatát. Látható, hogy a bal alsó -
 

kockázatok kockázati szintekbe való gyors besorolhatósága. Hátrányként említi, 
hogy a módszert a körülményekhez kell testre szabni; nehéz, és szubjektív a skálák 
meghatározása; a kockázatokat nem szabad összegezni (n db kis kockázat nem 

-
s -

részletes értékelésekor mégis csak sok munkát igényel. 
A mátrix módszer alkalmazása   manap-

ság elég széles körben elterjedt. Nem csak pénzügyi, vállalati kockázatelemzéseknek 
képezik sokszor alapeszközét. Alkalmazzák szervezetek, 
szabályozásban is egyre többször alkalmazzák [6]. 
 
A kockázati mátrixok kritikája 

 mint 
régóta és széles körben alkalmazott eljárások  számos értékelésnek, kritikai meg-
jegyzéseknek képezték tárgyát. (l. például [7], [8], [9], [10], [11], [12]). Ebben a cikk-
ben nem célunk ezen felvetések részletes tárgyalása. A mátrix-módszer legfontosabb 

ük a kockázati 
mátrix és a kockázati térkép alkalmazási szempontjainak jobb elkülönítését. 
 

Megbízhatatlanság: A mátrixok a tényleges kockázatoknak véletlenül és 
   önkényesen kiválasztott, sokszor igen csak kis töredékét tartalmazzák. 

Gyenge felbontás - 
   riákhoz. 

Hiba: Egy esetlegesen lehetséges kvantitatív értékeléshez képest torzító   
   kvalitatív értékelést adnak. 

- 
felhasználás. 
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-
lanok. 

 
 
Kockázati térképek 
 
Egy kis kirándulás 

rtékek a vízszintes skálán jobbra, a 
 feltételezve, 

ny bekövetkezése, annál 
 

értékelésre. A kockázati mátrix módszerben  amennyiben a kockázati szintet nem 
csupán a mátrix egyes celláihoz való 

-
taként számolhatjuk. Erre vonatkozóan ad szélesebb kitekintést Zambon és munka-
társainak cikke [13], ahol az általa 5-ös kategóriába sorolt, hagyományos kockázat-

 
 

 Következmény( Esemény, 
Érték )34 

módszerben a fél-kvantitatív megoldásokon át eljutottunk a kvantitatív elemzés 
 

 
A hagyományos kockázati térkép 

 szintén két tengely 
mentén mérjük fel, és így ábrázoljuk azt a koordinátarendszer síkjában. Hagyomá-
nyosan a kockázati mátrix módszeréhez hasonlóan legtöbbször ez esetben is a 
kockázati esemény hatásának nagyságát ábrázoljuk a vízszintes tengelyen, és az 

ami a lényegen természetesen nem változtat. A kockázati térképek legtöbbjén a 
mennyiségeket abszolút értékben szokás szemléltetni. 

                                                           
34 ⊗ szimbólumot használták 

 A 
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A NASA korábban hivatkozott kockázatbecslési eszköztárában [5] a 
kockázati mátrix módszerhez kapcsolódóan sematikus kockázati térképet mutat be. 

iso-
kockázati görbéket szemléltesse. 

 
3.ábra 

A kockázati mátrix módszer alapján létrejövő azonos kockázati görbék szemléltetése 

a NASA kockázatkezelési eszköztára alapján.  

(Az ábra átvéve a NASA hivatkozott dokumentumából [5]). 

 
kockázati mátrixokhoz képest? 

A kockázati térkép alkalmazásának úgy van valójában értelme és létjogosultsága, ha 
a kockázatelemzést teljes mértékben kvantitatív módon végezzük. Természetesen 
adódhatnak határesetek, vagy kivételek is. 

l tehát általánosan azt mondhatjuk, hogy azok a 

kockázati térkép a globális kockázati jelentés 2016-os kiadványból [14]. 
(Figyelem: az alábbi ábra a hivatkozott irodalom töredékes, átszerkesztett 

változata, kizárólag csak szemléltetésre alkalmas, viszont jól szemlélteti a manapság 
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4.ábra 

Példa egyszerű kockázati térképre ([14], egyszerűsített változat) 

 

ábrázolásnak a kockázati mátrixokhoz képest? 

agyobb felbontást tesz 
-nagyobb viszonyukat egymáshoz 

-
nyeket is elkülönülten jeleníthetjük meg. 

számára automatikusan közvetíthet 
további jelentéstartalmakat. Ilyen lehet például a kockázati események számossága 

 például 
korreláció  

jobban igazodó kategorizálást végezhetünk, mint pusztán csak mechanikus mód-
szerek alkalmazásával. 
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Kiegészítő lehetőségek 
 
Kockázati kategóriák 
A kockázati mátrixokban a kockázatkezelési kategóriák  

 érzékeltetésre szokás színkódokat használni. Ha átvál-

megjelen

az adott kockázatok kockázati kategóriájának megjelenítésére, mint ahogyan a 
globális kockázati jelentés fenti ábráján a kék szín gazdasági kockázatot, a zöld szín 
környezeti kockázatot, a piros társadalmi kockázatot, stb. jelent. 
 
A mennyiségek pontossága 
Megállapítottuk, hogy 

a kockázat várható hatásnak megállapítása során alkalmazott eljárások bizony-

 
ámutatni, 

a kockázati térkép felhasználójának figyelmét felhívjuk az információ bizony-

az 
a téves döntéshozatal kockázata. 
 
A kockázat időbeli fejlődésének ábrázolása 

fontos lehet például -
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a) etése 

kockázatok változását szemlélteti a 2015- -os évre vonatkozóan a 
diagram bal alsó sarkában látható jelölés szerint. (az ábra ez esetben is kivágott, 
szerkesztett részlete az eredetinek, kifejezetten szemléltetési céllal). 

5.ábra 

Példa éves változás megjelenítésére kockázati térképen ([14], egyszerűsített változat) 
 

 

 

további képi elemek felhasználásával. 
 
 
 
 
 
 
6.ábra 

hosszabb időbeli fejlődés 

megjelenítésére kockázati 

térképen (saját szerkesztés) 



 
CYBER SECURITY 

88 

 

Csak, hogy néhány példát említsünk: a kockázati pontok szimbólumának alakja 
jelölheti a kockázati kategóriát (pl. rombusz: pénzügyi kockázat, kör: környezeti 
kockázat, stb.); a szimbólum színe jelölhet
és/vagy irányát (pl. zöld: lassú változás, vagy a kockázat mértéke csökken; piros: 
gyors változás, vagy a kockázat növekszik, illetve közelít a kritikus mértékhez).  

A szimbólum mérete jelölheti a kockázattal érintett egyedek számát (például 

adott betegség kockázatának kitett lakosok száma, stb.). 
 

Különböző kockázati dimenziók ábrázolása 

7. ábra 

Szemléltető példa különböző kockázati dimenziók, például kockázati kategóriák 

szemléltetésére, illetve két többdimenziójú kockázat összevetésére  

(A diagram kizárólag szemléltetési céllal készült, az egyébként hivatkozott [14] irodalom 

valós adataival nem áll összefüggésben – saját szerkesztés) 

 
A 7. ábra diagramja egy, a több kockázati dimenzió bemutatására alkalmas ún. 
sugárdiagramot mutatja be. A tengelyek mentén az egyes kockázati események 
meghatározott paramétereit, vagy  ahogyan a minta mutatja  a már számított 
kockázat értékét vehetjük fel. Jelentéstartalommal bírhatnak az egyes tengelyekre 
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módon származtatott mennyiségek értékei. Ilyen szemléletes mennyiség lehet 
például a pontok által kirajzolt sokszög területe. 
 
A kockázatok további kreatív ábrázolási lehetőségei 
Ebben a szakaszban a kockázatok néhány olyan ábrázolására mutatunk példákat, 
melyek tulajdonképpen nem tartoznak a hagyományos értelemben vett kockázati 
térképekhez. Nem feltétlenül az adott kockázati események paramétereit ábrázoljuk, 

 
 

A korábbi példával összefüggésben az alábbi ábra a globális kockázati 
t példát a gráfokkal kapcsolt kockázatok ábrázolására (az 

eredeti diagramnak szintén csak részleges, szemléltetésre használható, szerkesztett 
változata). A hivatkozott forrásban a diagram célja a kockázatok közötti kapcsolatok 

-
gést szemléltetnek. A megjelenítési módot használhatjuk például korreláció, vagy 
ok-  

 
8. ábra 

Példa az egyes kockázatok közötti logikai összefüggések, vagy a kapcsolatok erősségének 

megjelenítésére kockázati térképen. ([14], egyszerűsített változat) 

 
További információ megjelenítésére alkalmas ez esetben is a kockázati eseményt 

óriát 
jelöli. A kockázati esemény szimbólumának méretét is változtathatjuk. Ebben a 
példában a kockázati pont mérete az adott pontba összefutó élek számával növek-
szik. 
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Kockázati térképek a „térkép” szó valódi értelmében 
 

a) Regionális kockázati 
térkép 

 
9. ábra 

Az egyes régiók kiemelt 

kockázatainak megjelenítése 

 
 
A bal oldali ábra a globális koc-
kázati jelentés alapján [14] szem-

 
 
Ez esetben valóban a ha-

gyományos értelemben vett tér-
képet láthatunk. A négyzetek mé-
rete a kockázat nagyságát jelzi. 

ábrarészlet, kizárólag az ábrázo-
lás módjának illusztrálására al-
kalmas.) 

b) Közúti balesetkockázati térkép 
A SENSOR projekt keretében készült magyar közúti kockázati térképet láthatjuk 

sérülésekkel járó balesetek számát ábrázolja az ország valóságos közúti térképére 
vetítve, és így valóban szemléletes képet mutat a közutak baleseti kockázatáról. 

 

 

 

 

 

10. ábra 

Baleseti 

kockázat 

nagyságának 

ábrázolása 

tényleges 

térképen 
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Összefoglalás 

A cikkben összefoglaltuk a kockázati mátrixok és a kockázati térképek legfontosabb 
tulajdonságait. A kockázati mátrix módszerét az ISO 31010-es szabvány alapján a 

 
A kockázati térképeket fogalmilag definiáltuk. Konkrét meghatározott 

a kockázatok szemléltetésében játszott szerepüket leírtuk. Szerteágazó típusait és az 
-

léltettük. 
Az alábbiakban összefoglaljuk a kockázati mátrixok és a kockázati térképek 

-
 

 

Tulajdonság Kockázati mátrix Kockázati térkép 

Kategóriák 

száma 

általában 3  7 folytonos leképezés 

Az ábrázolt 

mennyiségek 

kvalitatív kvantitatív 

Szabványos igen, pl. ISO 31010 nem 

A módszer 

 

  

 kis ráfordítással 

alkalmazható 

 elterjedt, szabványos 

 a kockázatkezelési 

intézkedési kategóriák 

mátrix 

tartományaihoz 

 a diagram akár kézzel 

lerajzolható 

 szemléletes 

 további mennyiségek 

(szimbólumok alakja, 

 

 az ábrázolt mennyiségek 

pontossága, illetve 

bizonytalansága (!) 

(hibahatárok a 

diagramon) 

 kreatív ábrázolási 

 

 valódi térképhez rendelt 
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Korlátok  a kategorizálás 

 

 az egy kategóriába 

rendelt elemek közötti 

viszonyt nem 

szemlélteti 

 a színkódolást a 

mátrix celláira 

elhasználjuk 

 az egyedi 

kockázatokra 

vonatkozó 

információkat nem 

tudjuk szemléltetni 

 elkészítése bonyolultabb 

 csak viszonylag pontos 

alkalmazható 

 nagyobb, pontosabb 

igényel 

 a diagram elkészítése 

számítógépes eszközt 

igényel 

 

eszközei a kockázatkezelésnek. Természetesen tisztában kell lennünk a korlátaival, 
 sokszor nagyo  

 
A kockázati térképek leírása közben megemlítettük, hogy adott esetben több 

olyan funkciójuk is van, vagy lehet, melyeket nyugodtan nevezhetünk magán a gra-
fikus ábrázoláson túlmutató hozzáadott értéknek. Ilyenek lehetnek például a kocká-

-

 
Külön kiemeltük, hogy a kockázati térképeken akár az információ bizony-

talanságának mértékét is megjeleníthetjük. Enn -
-

gig értelmezett, elemzett és ábrázolt kockázati mennyiségek miatti téves döntés-
hozatal kockázatát. 

Az információknak valódi térképekhez való hozzárendelését, azokon való 
ábrázolását inkább tekinthetjük a kockázati térképek továbbfejlesztésének, vagy új 

-
képen való ábrázolások és a kockázati mátrixon való szemléltetések között. Ezt a 
megközelítést támasztja alá véleményünk szerint az a tény is, hogy a földrajzi térké-
pen való ábrázoláshoz  az azonosított és megismert kockázatok adatain túl  a 
térképészeti adatokat is fel kell használnunk. Vagyis adott alkalmazási területek 
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 nevezetesen földrajzi térké-
pek  felhasználásával érhetjük el. 

A kockázati térképek egy más típusú hozzáadott értéke a nagyobb kom-
hordozó részleten, és az azokat 

jobban alátámasztó látványelemeken alapul. Szerepét tekintve jobban szolgálhatja a 

érintettjeit. 
ációjában is jóval nagyobb lehet 

 
 
Következtetés 
Megállapítottuk, hogy mind a kockázati mátrixok, mind a kockázati térképek a koc-
kázatelemzés hasznos segédeszközei. 

Szerepüket a kockáz
köthetjük: 

 
a szemléltetés hozzájárulása a kockázatok esetleges jobb megértéséhez 
a kockázatok kategorizálása a kockázatkezelésre vonatkozó intézkedési 

-
 

 -
segítése 
Azt, hogy mely eszközt milyen esetben miért, hogyan, esetleg a döntési lánc 

nem hagyhatjuk el a gazdaságosság kérdését sem, vagyis hogy az adott módszer 
 

-
kép kiválasztása és alkalmazása a kockázatelemzésben valódi hozzáadott értéket 

-

 
Kockázati mátrix, vagy kockázati térkép? Az alkalmazás tekintetében nem 

állíthatjuk egymással szembe a két eszközt. Az egyik nem jobb, vagy nem rosszabb, 
mint a másik, csak kissé más. Mindkét eszközt a korlátaik és a mögöttük álló 

n lehet, hogy nem vagy-vagy 

tükrében. 
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Szervezetek a digitális korban – A digitális munkahely 
információbiztonsági aspektusa 

Organisations in digital age – Information security 
aspects of digital workplaces 

 
 

Kollár Csaba  Poór József 
 

Abstract  
 
The digital age  although differently in each sector and area  is present in the life 
of all the companies. It means not only the IT support of planning, production, 
manufacturing, warehousing, trading, etc. processes, because they have already been 
applied for several decades and developed permanently. The digital age strongly 
affects the entire company. In spite of the fact, that the success of the business is the 
well- es, employers, 
owners, suppliers, etc.), in a lot of cases the (not always) ethical hackers dealing with 

system through the human side of information security, due often to human 
negligence and irresponsibility. Our own research  involving more than 400 people 
from the executive staff of Hungarian companies  has led to the conclusion that 
only a very few of them have appropriate information security awareness. Therefore 
a chapter of our study introduces some possible forms of human attacks against 
digital workplaces and the prevention of these attacks. 
 
Keywords: information security, social engineering, digital age, organization, 
workplace. 

 
Szervezetek a digitális korban – A digitális munkahely 

információbiztonsági aspektusa 
 
Kivonat 
 
A digitális kor   megjelenik 
valamennyi vállalat életében. Ez nem csak a tervezési, termelési, gyártási, raktá-
rozási, kereskedelmi, stb. folyamatok informatikai támogatottságát jelenti, hiszen 

markánsan érinti a vállalat egészét. Annak ellenére, hogy a vállalati siker jól felfogott 
érdeke a vállalat érintettjeinek (munkavállalók, munkaadók, tulajdonosok, beszállí-
tók, stb.), mégis számos esetben az emberi mulasztásból és hanyagságból adódóan 
képesek a social engineeringgel foglalkozó (nem mindig) etikus hackerek az infor-
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mációbiztonság humán oldalán keresztül megtalálni a vállalat információrendsze-
-
-
-

néhány olyan, a gyakorlatban is alkalmazható technikát, aminek a segítségével 

humán típusú információbiztonsági támadások. 
 
Kulcsszavak: információbiztonság, social engineering, digitális kor, szervezet, 
munkahely. 
 
Bevezető 
 

leváltó korszak. L -

 (Kollár 2014). Az 
ilyen javak a hagyományos árukhoz képest sokkal gyorsabban és sokkal több ember-

a hálózati környezetbe, akkor onnan gyakorlatilag kitörölhetetlen. -
yson 1998), a 

számítható és akkor jelentek meg a területre vonatkozó a Varian 
1999; Levine et al. 2001; Kehal Singh 2004; Lessig 2004) is. 

A digitális kor magával hozott megannyi új gazdasági és társadalmi modellt, 
s már az információs társadalomban elindultak olyan folyamatok, amelyek révén az 
emberek napi szinten kezdték el használni az informatikai eszközöket és alkalma-
zásokat (hardver és szoftver), összeköttetésbe kerültek egymással a fizikai világban 

-
-

zéséért hozott  

körében végzett empirikus kutatásu
-

cióbiztonság-tudatosságúak. 
 
Szakirodalmi áttekintés 
Munkavállalók a digitális korban 
 
Jelenleg a veteránokat, a baby-boomereket, az X, Y, Z, illetve az alfa generációt 
különböztetjük meg a társadalomban. Munkavállalóként a veteránok (1925 és 1945 
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között születettek) rendszerint már nem, az alfa generáció tagjai (2010 után szület-
 

A generációk közül a baby-boom nemzedék (1946-1964 között születtek) 
-

-40 évesen talál-
koztak. Az X generáció (1965-
gerincét (s a baby-boom nemzedék tagjaival együtt zömében a 45 év feletti mun-
kavállalókat teszik ki), akik kamaszként, vagy tinédzserként ismerkedtek meg a 
digitális eszközökkel. Az Y generáció (1980-1995 között születettek) tagjai közül 

rendelkezik, illetve még tanul. Számukra a digitális eszközök használata  mivel 
azokkal gyerekkorukban ismerkedtek meg  rendszerint semmilyen problémát nem 
jelent. Az internet világába született Z generációsok (1996-2009 között születtek) 
még tanulnak, kis részük munkavállaló. A Z generáció és az Y generáció harmadik 

s

Gondot jelent, hogy a fejlett országokban 2,4-3 Z generációsra jut egy nyugdíjas, ami 
 

munkaszervezetbe. Ennek egyik oka, hogy freeterként (~szabadúszó) személyes 
márkát építenek és önmegvalósításra törekednek. Saját álmaik realizálása sokkal 
fontosabb a számukra, mint a cég céljainak elérése és értékeinek képviselete. A sza-

vállalva esetleg a munkanélküliséget, vagy az atipikus  foglalkoztatást. Mivel ismerik 
és magabiztosan használják a legújabb digitális eszközöket, technikákat, alkalmazá-
sokat, szolgáltatásokat, nem okoz számukra nehézséget a távmunka, a távmunka-
folyamatok megértése, az azokban való tevékeny részvétel. Bár nem tudatosan, de 

-bájtokból felépített (vir-
tuális) munkakörnyezetben, s türelmetlenek és kevésbé elfogadóak -
társaik sekélyesebbnek vélt eszközismerete és lassúbb eszközhasználata miatt.  

Az említett fiatal generáció(k) tagjai újfajta kihívások elé állítják a szerveze-

digitális sza

nyújtott szakmai szolgáltatások (pl.: coaching) sorában megjelennek a Z generá-
cióval kapcsolatos ismeretek, helyzetgyakorlatok, esetelemzések. A hagyományosan 
gondolkodó vállalati HR-esek ugyan ismerik és egy részük talán alkalmazza is az 
munkavállalók kisebb hányadánál az atipikus foglalkoztatási formákat, de arra nincs 
felkészülve, hogy -
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ben szabadúszók és távmunkások legyenek. Elméleti szinten természetesen számos 
érv szól(hat) az atipikus foglalkoztatás mellett, de jelenleg a Z és Y generáció tagjain 
és a fogyatékos munkavállalókon kívül sem az X generáció és a baby-boomerek, sem 
a munkaadói oldal, sem pedig maga a munkaszervezet nem képes a digitális plat-

  
A projektcégeknél és a startup vállalkozásoknál az atipikus foglalkoztatás elfogadott 
és gyakori, de ezek jelenlegi hozzájárulása a GNP-  
 
Munkaadók a digitális korban 
 
A digitális kor nem egy megoldandó feladat a vállalatnak, aminek  egy projektterv-
hez hasonlóan  van kezdete és vége, hanem az arra való átállás egy olyan, hosszú 

-
-

tabb mérését, a beszállítókhoz, (szervezeti) 
- -

jainak gyökeres átalakítását jelenti  hogy csak néhány fontosabb területet említ-
sünk. A kisebb, vagy a frissen alakult vállalkozások, a start-upok számára sokkal 

-

pl. hogyan rea-
-

vállalói relációk tekintetében. 
 Az Infocentric 2013-as tanulmányában Schillerwein (2013) négy lépését 

különbözteti meg e folyamatnak, ahogy az az 1. táblázatban látható: 
 

1. táblázat Az intranettől a digitális munkahelyig 

 Első lépés Második lépés Harmadik 

lépés 

Negyedik 

lépés, s azt 

követően… 

Elnevezés 

intranet 

Kiterjesztett 

intranet digitális 

munkahely 

Teljesen 

digitális 

munkahely 

Üzleti 

fókusz 

Tájékoztatás 

adása általános 

interakciókat 

Konkrét 

munka 

támogatása 

Üzleti 

transzformáció 

Alkalma-

zott 

technoló-

gia fókusza 

Tartalom 

biztosítása 

 Portál és 

keresés 

Egyéb, a 

vállalat által 

specifikált 
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 Első lépés Második lépés Harmadik 

lépés 

Negyedik 

lépés, s azt 

követően… 

Fontosabb 

 

  (Bels ) hírek 

Információs 

könyvtárak 

Önkiszolgáló 

megoldások a 

munkaválla-

lóknak 

alkalmazások 

közösségi média és 

 

 

Általános 

folyamat-

támogatás 

Kiterjesztett 

munkavállalói 

profilok 

Továbbfejlesztett 

alkalmazások 

Perszonalizáció 

(személyre szabás) 

Fejlett 

közösségi 

együtt-

 

Fejlett 

integráció és 

alkalmazások 

munkavállalói 

profilok 

Fejlett és 

jobban meg-

határozott 

folyamatok 

(pl.: projekt, 

innováció, 

frontvonal 

menedzs-

ment) 

Bármilyen 

információ 

támogatása és 

feldolgozásá-

nak 

 

Holisztikus 

folyamattámo-

gatás az egész 

szervezeten és 

azon túl is 

Meta 

funkcionalitás 

(pl.: közösségi, 

-

dés) 

integrálása 

valamennyi 

területen 

Tartalom- és 

intelligens 

 

Közel 

-

tes integráció 

Univerzális 

inboxok 

A vállalat 

folyamatos 

(át)alakítása 

változás, 

kultúra, 

 

Forrás: saját szerkesztés Schillerwein (2013) alapján 

 
A munkaadói oldalnak  különösen a  
a munkavállalókat, a szervezetet, illetve az eszközöket/folyamatokat a (megváltoz-
tatott) gondolkodásmód segítségével kell átalakítania, figyelembe véve az adottsá-
gokat és a képességeket. McConnell (2015) kilenc területet nevez meg, melyek a 
digitális korban, illetve a digitális kor kihívásaira adott válaszokban érintik a 
vállalatot: 

1. Vezetés: figyelemmel lenni a vállalat bármely részére és bármely szint-
jére, amelynek hatása van a változásra. Szükség esetén a legtávolabbi 



 
CYBER SECURITY 
 

100 

 

részek (pl.: leányvállalatok, külföldi kirendeltségek) közvetlen bevonása, 
monitorozása és irányítása. 

2. Szervezeti kultúra: 
nyílt, elfogadó munkakörnyezetben. Szükség esetén akár a szervezeti 
kultúrát alakító alapértékek megváltoztatása. 

3. Szervezeti folyamatok: olyan új és továbbfejlesztett szervezeti/üzleti 

Szükség esetén akár a jelenleginél lényegesen több független/kü

már a folyamatok kezdeti szakaszába is. 
4. Szervezeti struktúra: 

-
dési környezetet kiterjeszteni a közösségi médiára is (pl. a vállalat 

-
-

lesztése, amelyik mindinkább megfelel a fizikai világban megszokott 
kényelemnek és kommunikációs elvárásoknak. 

5. Elérés: -
folyamatban minden munkavállaló számára, hogy bármikor, bárhon-
nan, bármilyen kommunikációs eszköz segítségével csatlakozni tudjon 

-
-

imális védelmét biztosítja az 
illetéktelen betörésekkel/feltörésekkel szemben.  

6. Vállalat: 

(digitalizált) platformjait a beszá

tréningek, közös programok, játékos versenyek).  
7. Üzlet: maximálisan kiszolgálni a vállalat termékeinek és szolgáltatásai-

-
merése és rendszeres használata (pl.: WEB 2.0). 

8. Személyfejlesztés: olyan programokat támogatni, amelyek a kreatív, 

-
tosan változó környezethez könnyen alkalmazkodó munkavállalóra 
fókuszálnak, 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

101 
 

szakmai ismeretek elé helyezni (könnyebb pl. egy programozót kiké-
llalót találni, 

 
9. -értékelés: a digitális munkakörnyezetet/munkahelyet straté-

-
g esetén a vállalati értékek és 

misszió, vízió) újrafogalmazása. 
 
A digitális munkahely információbiztonsága 
 
A digitális átállásról (Schillerwein 2013) és a (McConnell 2015) 
digitális kihívásokról alkotott nézetek egy lényeges területet figyelmen kívül hagy-
nak, ez pedig az információbiztonság. Az adat, az információ é

tt a kíberb
(Mitnick Simon 2005), melynek áldozatai  öz
áldozatai  már nem csak a magánszemélyek, hanem maga a vállalat, annak alkal-

hanem a vállalat 
nemzetközi, s így európai szinten is szinte valamennyi országban gondot fordítanak 
a vállalatok az adatok informatikai értelemben vett védelmére és biztonságára 
(Schneier 2008),  s az arra fókuszáló social engineering  
továbbra is kritikus terület az információbiztonságban.  

A social engineer  bár használ informatikai megoldásokat is  különleges-
sége abban áll, hogy gyakorlati pszichológiai és kommunikációs tudással rendel-
kezik, melyet az adott helyzetet felismerve sikeresen alkalmaz. A social engineering 

vásárló
alvállalkozóinak alkalmazottai, tehát gyakorlatilag bárki. 

A Deloitte Touche Tohmatsu egy korábbi felmérése szerint a cégek képvise-
-a látja úgy, hogy alkalmazottaik informatikai értelemben közvetve, vagy 

közvetlenül veszélyt jelenthetnek, több mint háromnegyedük azonban nem teszi 

 (Oroszi 2008).Habár 
az elmúlt nyolc évben Magyarországon (is) pozitív irányba indult el az informatikai 

z információbiztonság 
iránt, addig a napi gyakorlatban egy nem túl kreatívan kitalált social engineering 
típusú támadás is sikeres lehet. 
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A kutatás módszertana 
 
Tanulmányunkban digitális munkahelynek tekintünk minden olyan fizikai értelem-
ben vett helyet, ahol info-kommunikációs eszközök segítségével, vagy azok hasz-
nálatával munkavégzés történik, adatok keletkeznek, azokat feldolgozzák, tárolják, 

eltelte után az adatokat megsemmisítik. Így a vállalat és/vagy partnereinek hivatalos 
munkavégzésre alkalmas helyei mellett a fogalmat kiterjesztjük a közös találkozások 
és megbeszélések helyszíneire (pl.: étterem, teázó), a távmunkásként dolgozó mun-
kavállalók és partnerek otthoni és egyéb munkavégzésre alkalmas helyeire is. A ki-

-kommunikációs eszközökkel (laptop, 
tablet, okostelefon), alkalmazásokkal és rendszerint folyamatos internetkapcsolattal 

lgozhat, s miközben a vállalat  
elvileg  komolyabb kontrollt tud gyakorolni a saját tulajdonában/bérleményében 

információvédelmére, addig a hordozható eszközökkel ezek az egyébként írott 

 
 
Kutatásunkban két hipotézist fogalmaztunk meg: 

H1: -
biztonság új kihívásainak tekintetében. 

H2: 

számítógép), illetve magára ezekre a fizikai helyekre is, addig a hordozható eszközök 
tekintetében sokkal lazábban jár el, különösen, ha azok a munkavállaló tulajdonában 
vannak. 

itális korral kap-
csolatban, Szervezetek a digitális korban  címmel (k

legalább egy alárendelt alkalmazottja, s önálló döntési jogkörrel is rendelkezik 
bizonyos kérdésekben. 
 
Adatok és eredmények 
 
Összesen 406-

mint 85%- ggel, s közel egytizedük dolgozik az 

az önállóságot jelenti, s azt, hogy a döntésbe bevonjanak másokat is (52%), míg a 
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második leggyakoribb vállalatirányítási elképzelést (18%) a világos, autoriter vezetés 
-

eggyakoribb említés a mun-
káért járó azonnali elismerés volt.  

Bár a válaszadók több mint 60%-a lojálisnak tartotta magát, de nyitottnak 

ha esélyei nem csökkennek (27%). 
A egyharmada a csoportmunkát és a munka 

kimeneti értékét tartja a legtöbbnek. A csoportmunka  bár hatékonysága vitatha-
tatlan  
munka során a munkaváll
egymáshoz közelebb kerül, s így könnyebben oszthatnak meg egymással a másikra 
nem tartozó bizalmas adatokat, információkat. E kérdésnél a megkérdezettek ne-
gyede 
többi részében már célirányosabban, az informatikára fókuszáló kérdéseket tettünk 
fel. 

A válaszadók több mint felének (55%) az internet és az interaktív megol-
dások jelentik a technológiát, míg 17%-uknál már a technológia áll a fókuszban. Egy 

hogyan viszonyulnak a digitális korhoz, illetve annak platformjaihoz. E kérdésnél 
több választ is meg lehetet
egymással intraneten, e-mail-en keresztül, ezt követi az az állítás, hogy a vállalatot 

leggyakoribb említés a közösségi m

százalékban választják azt (az egyébként legmodernebb megközelítést), hogy holisz-
tikusan támogatják a folyamatokat az egész vállalaton belül, s azon kívül is, illetve, 

 
A digitális kort leíró mozaikszavak közül felmérésünkben a CAMSSA 

(cloud, analytics, mobile, social media, security és augmented reality) mozaikszóhoz 
tartozó fogalmakat kérdeztük meg a Kérjük, írja le 1-2 mondatban, hogy mi jut az 

 
A gyakoribb és érdekesebb válaszok elemzése során kiderült, hogy a meg-

tudja, hogy milyen információbiztonsági 
kockázata van a nevezett területeknek. A digitális kor biztonságfogalmánál szándé-

adatokra, informatikára, információbiztonságra fókuszáltatva kérdezzük meg a 

biztonság, az informatikai rendszer, a belépési kódok, a vírusvédelem köré szerve-
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csak említést sem tettek, pedig a digitális munkahelyeket számtalan módon érheti 
social engineering típusú támadás. Ugyancsak elvétve történt említés a munka-
vállalók által használt hordozható eszközök (pl.: okostelefonok, tabletek, laptopok) 
informatikai védelmével kapcsolatban, pedig ezek aránya a helyhez kötött (asztali) 
eszközökhöz képest, valamint össz-száma egyaránt dinamikusan növekszik.  
 
Következtetések, javaslatok 

Tanulmányunkat azzal a megállapítással is zárhatnánk, hogy mindkét 
hipo
alulinformált az információbiztonság új kihívásainak tekintetében és a hordozható 
eszközök informatikai biztonsága tekintetében sokkal lazábban jár el, különösen, ha 
azok a munkavállaló tulajdonában vannak. 

annak érdekében, hogy a digitális munkahely információbiztonsága, illetve a mun-
kaadók és a munkavállalók információbiztonság- jön. 
Az alábbiakban a gyakoribb social engineering típusú támadásokat és azok kivédési 
módjait ismertetjük.  

 

információ-szerzés a munkatársaktól. A védekezés gyakoribb módjai: 
munkatársak felkészítése az ilyen szituációkra, 

 
a 

 
a kollégák belépési kártyáit (névvel, arcképpel ellátott igazolványok) a 

adatokat senki ne lássa. Ha a belépési kártya elveszik, azonnal jelenteni kell, 

beszélgetés intimitása (bár technikailag valamennyi étteremben könnyen le 
 

I -
hely, raktár, irodaház, s ezeken belül iroda). A cél többféle lehet: infokom-

-
zése, majd ennek birtokában a támadó számára értékes adatok ellopása 
és/vagy kártékony alkalmazások elhelyezése az eszközökön. A védekezés 
gyakoribb módjai: 

a szigorú beléptetési rend (pl.: személyi azonosító okmányok elkérése),  
szavú tájékoztatása (nem kell elmondani a cég történetét és 

a pletykákat), 
a látogatottat fogadó kolléga telefonos felhívása annak érdekében, hogy va-

lóban vár-e látogatót, 
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-
 

az üresen hagyott irodák kulccsal zárása, 
-

potba helyezése oly módon, hogy az alvó állapot csak jelszó begépelése után 
oldható fel, 

-
molók) sz  

Illetéktelen behatolás a távmunkában dolgozó személyek otthonába, ott-
honi irodájába. Mivel ez esik legtávolabb a vállalat információbiztonsági 
fókuszán, ezért itt a legnehezebb megvalósítani a védekezés módjait. Amit 
egy vállalat tehet: 

 
a munkaeszközként használt vállalati info-kommunikációs eszközök foko-

zott védelme (pl.: jelszavas belépés, ellopás esetén nyomkövetés, kamera 
sa), 

szükség esetén anyagilag is támogatja a munkavállaló otthoni munkakör-
 

szabályozza, hogy a távmunkában dolgozó munkavállaló mely platfor-
mokat mely helyszíneken használhat munkavégzésre. 

-
madások két kategóriába sorolhatóak: (1) szándékos támadás a partner 

-
kor a fenti esetek valamelyike révén a támadó nem a csak a vállalatot, hanem 
annak partnereit is megtámadja. E terület összehangolása lehet az egyik 
legnehezebb vállalati feladat, mivel az eredményes és közös bizton-
ságtudatosság kialakításához a vállalatoknak meg kell osztaniuk egymással 
az információbiztonsággal kapcsolatos szabályaikat.  

 
Szinte valamennyi vállalat elkészíti az adatvédelemmel, információbizton-

sággal kapcsolatos szabályzatait, s egy részük ezek tudásanyagát oktatás (pl.: tréning) 
és számonkérés (pl.: teszt) formájában e
azonban, hogy az ilyen oktatás és számonkérés   olyan 

repeljen. A vizsga rendszerint 
belépéskor, vagy évente egy alkalommal, vagy a biztonsági audithoz kapcsolódóan 
történik meg oly módon, hogy a munkatársak az oktatók bíztatására a rendelkezé-
sükre álló anyagokból minden tudás nélkül is ki tudják másolni a helyes válaszokat. 
Így  ha csak statisztikai átlagokat nézünk, akkor  azt mondhatjuk, hogy a vállalat 
valamennyi munkatársa tisztában van az információbiztonság kérdésével.  
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amikor a vállalat egy erre szakosodott vállalatot kér fel, hogy hajtson végre rend-
szerint humán típusú támadást a vállalat ellen. Sajnos a hazai gyakorlat annyiban 

 -
gáknak, hogy azok fel tudjanak készülni az attakra.  

a támadók számára. A vállalatok egy része ezért is közöl/közöltet magáról hamis 
információkat. 

egyébként célpontjai a whaling típusú támadásoknak) úgy gondolják, hogy az infor-
matikai és adatvédelmi szabályzatok csak az alkalmazottakra vonatkoznak. Pedig a 

-
 

 
Összefoglalás 

-
lóival foglalkoztunk. A munkavállalók generációk szerinti szegmentálásánál hang-
súlyoztuk, hogy a fiatalabb generáció(k) tagjai már újfajta kihívások elé állítják a 
szervezeteket. Nem csak a generációk által használt info-kommunikációs eszközök 
és alkalmazások tekintetében beszélhetünk generációk közötti szakadékokról, de a 
fiatalok esetében   újfajta menedzsment eljárások meg-
jelenésével, illetve az atipikus foglalkoztatási formák arányának növekedésével is 
számolnunk kell. A digitális 
a vállalatnak és alkalmazottainak folyamatosan kell a digitális kor által kínált meg-

piaci helyzetét, illetve versenyképességét. A folyamat jelenlegi legmagasabb foka a 
teljesen digitális munkahely, ahol az üzleti fókuszban az üzleti transzformáció áll. 
Megállapítottuk, hogy ugyan számos (hivatkozásunk szerint kilenc) területen érinti 
a vállalatokat a digitális kor, ugyanakkor az információbiztonság  különösen a 
humán információbiztonság  -
nél. Elméleti megállapításunkat empirikusan is megvizsgáltuk egy több mint 400, 

tatásunkra adott válaszaik 
elemzése során. Mindkét hipotézisünket elfogadottnak tekintjük, mivel (1) a válla-

-
orban csak a saját 

fennhatósága alá tartozó fizikai helyek, illetve eszközök tekintetében ismeri az IT 

tottuk 
-
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sabb social engineering típusú támadásokat, illetve az ezekre a támadásokra adott 
védekezés gyakoribb módjait. 
 

Végezetül megjegyezzük, hogy a vállalatokat ért egyre több hackertámadás 
jelzi, hogy az információbiztonsággal az eddiginél lényegesen többet és komolyab-
ban kell foglalkozni. A támadások elemzése és értékelése, illetve a támadásokról 

 
biztonság-  
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Gondolatok az informatikai kockázatok kapcsán 
 
Horváth Ádám, Biztonságtudományi Doktori Iskola 
 
Ebben a tanulmányban egy áttekintést adok arról, hogy vált az informatika a kezdeti 

vállalati infrastruktúrának elhagyhatatlan alkotóele-

tokat, és rámutatok arra, hogy a kockázatok között állhatnak fenn kölcsönhatás-jel-
az informatikai kockázatokat a 

máködési kockázatok egyik részterületének tekinteni. 
 
1. Bevezetés 
Az informatikai megoldások üzleti, for-

Az 1980-

formatikai infrastruktúra az üzleti tranzakciók lebonyolításának kezdetben verseny-

a mikroprocesszorok általános elterjedése prototípus 
(1971), második az általános célú relációs adatbázisok megjelenése (1982), illetve az 

-hálózatok megjelenése (1983). Ezt a fej-
 

A különféle informatikai megoldások 
letve egyre intenzívebb elterjedése indukálta annak a kérdésnek tudományos tisztá-
zását, hogy a profit célú szervezetek életében pontosan milyen szerepet töltenek be 

 Michel Porter adta (Chikán 
Attila [1997] idézi Porter [1980]-t), amikor is az értéklánc-modelljében a támogató 
tevékenységek közé sorolta IT-t magában foglaló technológiai fejlesztést, illetve vál-
lalati infrastruktúrát. 

Az IT-beruházások számos egyedisége is közre játszott abban, hogy kérdés-
ként merült fel, hogy egy-egy ilyen beruházás a valóságban milyen mértékben járul 
hozzá a beruházó szervezet piaci sikeréhez. Ilyen egyediség, hogy nehezen lehet pon-
tosan behatárolni a ráfordításokat (például az implicit ráfordítások miatt ez vezetett 
a TCO-modell kialakításához), és szintén nehézségekbe ütközik a beruházás pozitív 
hatásait eg

áram, illetve a vasút analógiáját követve arra a következtetésre jutott, hogy az infor-
matikai fejlesztés
szinten. Ebben a cikkben Carr lefekteti egy hármas aranyszabályt az IT-Manage-
mentre vonatkozóan: 
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Az IT-infrastruktúrára fordított beruházások csökkentése. 
IT-megoldások rendszeresítésekor 

stratégia követése az újító stratégiával szemben. 
Figyelem összpontosítása 

sorban az IT- veszé-
 

Függetlenül attól, hogy Porter (1980) modelljének 
-profit és kormányzati szervek szá-

mára (elektronikus adatcsere [EDI], internet, stb.), a modell 
latával Andreas Meier és Henrik Stormer könyvének három kiadásában találkozha-

likációjában is szerkezeti újragondo-
lása nélkül. Figyelemre méltó Meier-Stromer modelljében, hogy az informatika sze-

yolító közegévé 
könyve ugyan az e-kereskedelem-

ben érintett 
állítja fel ezt a modellt, viszont 
matika háttér megléte (pl.: pénzügyi szervezetek nyilvántartási rendszere, online 

ajánlott az informatikai háttér kiépí-
tése és igénybe vétele (pl.: egészségügy, e-kormányzati szolgáltatások). 

A modellben a 
mat, amely szervesen kapcsolódik az informatikai infrastruktúrához: ezek közül az 
egyik biztonság-szervezés, a másik a kontroll
elengedhetetlenül szükséges bármely informatikai rendszer hatékony és biztonságos 
üzemeltetéséhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 

értéklánc módosított modellje  

(forrás: Meier-Stormer 2012; honosította: szerző) 
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I. Informatika helye a szervezetek kockázati kitettségében 

szükséges és  bizonyos iparágakban  megkerülhetetlen része. Közelmúlt néhány 
esete megmutatta, hogy   az informatikai 

se önmagában is kockázatot hordoz magában. Ha mikrokörnye-
számos esett mellett a Bearings 

Bank 1995-  (Hogan 2006), illetve makrokörnyezetben pél-
-ben orosz hackerek által indított támadás. 

A törvényalkotói oldal -es évek középén jelentkezett az az igény, 

ak mint amilyet 
korábban említettem, de ebbe a sorba illeszkedik az First Southern Bank (2002) és 

illetve az olaszországi 
Parmalat vállalat válsága 2003-ban, és a francia Societe Generale bankban 2008-ban 
bekövetkezett 7,14 milliárd dollár kárértékre rugó csalás. Ennek az igénynek a hatá-
sára születtek meg azon jogszabályok, amely kerek közé kívánjuk szorítani azokat a 
kockázatokat, amelyek a rendes ügyvitel lebonyolítása során  gyakran informatikai 
környezetben  keletkeznek. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak: 

2002-ben lépett életbe az Amerikai Egyesült Államokban a Sarbanes Oxley 
Act, 
lamint azok leányvállalataira szerte a világban. Ennek a törvénynek 404. pa-

. 
2007-ben lépett életbe a Bázel-II egyezmény, amely már külön értelmezi az 

 
A Bázel-II egyezményhez kapcsolódóan lépett életbe az Európai Parlament 

és a Tanács 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hoz-
ciális fel-

. 
2009-ben kodifikálták a Bázel-II Egyezményhez hasonlóan a biztosítótár-

saságokra vonatkozó Szolvencia-II (2009/138/EK) irányelvet, amely 2012. 
november 1-  
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II. A működési kockázatokról röviden 
Amikor kockázatokról beszélünk, akkor olyan eseményekre kell gondolni, amely az 

(illetve annak akaratától) független következik be, és kime-

(Horváth Zsolt et al, 2016
Bázel- -típust különböztet meg: 

Piaci kockázatok 
Hitel kockázat 

 
 

nettel. típusát különbözteti meg: 
 

1  
2  
3 Munkáltatói gyakorlat és munkahelyi biztonság 
4 Ügyfelek, termékek és üzleti gyakorlattal kapcsolatos károk 
5 Tárgyi eszközöket ért károk 
6 Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba 
7 Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés hibái 

 
Áttekintve ezt a hét kategóriát, észrevehetjük

A kockázatok realizálódásának útját a CARMM-modell (Horváth 2017) ki-
válóan foglalja össze: 

1. Adottnak vehetjük egy rendszer sérülékenységét. Ez a sérülékenység nem 

láncszem maga a munkatárs. 
2.  
3. Sikeres támadás következménye a káresemény. 

 
Mindegyik 

sítják. Ennek során térképezik fel azokat az eseményeket, amelynek a végkimenetele 
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 mátrix. (A mátrixban az egyes tartományok szí-
 

atégiát érdemes követnie). 
 

B
ec

sü
lt

 k
ár

ér
té

k Magas      
      
közepes      
      
ala-
csony 

     

 alacsony  közepes  magas 
 

 
2.ábra 

Kockázati mátrix  

(forrás:) 

-, illetve információ-
biztonsági szabvány implicit abból indul ki, hogy ezen kockázatok egymástól füg-
getlenül alakulnak ki, és nincsenek hatással egymásra. Ez a feltételezés ugyan nincs 
leírva  katasztrófa-
helyreállítási- , és a kocká-
zatkezelés területén ritkán kerül kihangsúlyozásra. Greg Suddards ír le a publikáci-

 ter-
mészeti katasztrófa kiváltja, hogy az informatikai infrastruktúra megsérül és üzem-
képtelenné válik (ami kockázat az IT-
informatikai rendszer miatt az ügyvitel lehetetlenül el, aki kockázat más szervezeti 
egységek (pl.: hitelezés) számára. 

A kockáztatok 
pet kapunk azokról a kockázatokról, rendkívül gazdag veszteség-adatbázisra lenne 
szükség. Nem véletlen, hogy a Bázel-II is, csak a legszofisztikáltabb kockázat-kezelési 
eljárás alkalmazása (AMA) során tól, hogy az egyes 
kockázati elemeket részletesen felmérjék és dokumentálják, és ez alapján dolgozzák 
ki a szükséges ellenintézkedéseket. Nagyon kevés szervezet rendelkezik ilyen ada-

adatokat bocsát tagjai rendelkezésére az Operational Riskdata eXchange Association 
[ORX].) 

meglá-
tásom szerint integrálni kellene a lehetséges kockázati károk felmérésében a to-

 hatást, amennyiben az létezik. Azaz: tételezzünk fel, hogy létezik két 
kockázat, és az üzleti folyamatok 
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dokumentációi, illetve a korábban említett üzleti hatás elemzés (BIA) alapján a kap-
csolat ki is mutatható: 

Amennyiben az egyes kockázatok csak önmagában mér-
jük, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján be tudjuk sorolni valamelyik kategó-
riába; példánkban legyen ez az A1 pont. Ez a pont A1(P(A); E(A))-ként azonosítható, 
ahol P(A1) az A kockázat 

enintézkedés válaszható ki a kockázat kezelésére. 

kvailitatív módón (pl.: alacsony  közepes  nagy kockázat) vagy kvantitatív módón 
ó kárértékekkel), ahogy ezt Dr. Horváth 

Zsolt László oktatási célú jegyzetében (2016) be is mutatta. A két módszertan közötti 
 

Ha figyelembe vesszük a  hatásokat, akkor egy új 
ki A2

az B kockázat várható kárértéke. 
nek, hogy a korrigált értékek számítsa során az adott kockázat egy másik  komo-

 kerül. 
Fordítsunk most a figyelmünket  most két kockázat relációjában  

+) + P(B|AØ). 

 𝑃(B│𝐴_+ ) = 𝑃(𝐵 ∩ A_+ )/𝑃(A_+ )  , így a tört értéke csökkeni fog. 
-

sikeres minimalizálásának eredménye 
ése, akkor ez a tény le-

 
 

B
ec

sü
lt

 k
ár

ér
té

k Magas      
  ˟ A2    
közepes ˟ A1     
  B2 ˟ ˟ B1   
ala-
csony 

     

 alacsony  közepes  magas 
 

 
4.ábra 

Kockázati mátrix hipotetikus kockázati helyzettel 

(forrás: saját szerkesztés) 

 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

115 
 

léma, mint a Bázel-II AMA módszertanának implementálásakor: részletes adatbá-
zisra van szükség, viszonylag pontos esetleírásokkal. Ahogy Horváth (2016b) cikké-
ben kifejti, a során fel kell mérni a kiváltó (lehetséges) okokat (itt lehet ok, egy ko-
rábbi kockázati esemény), valamint a lehetséges következményeket (ami lehet egy 

 nagyobb ismereti tapasz-
talatra tudjon támaszkodni. Ez esetben egy un. ágazati adatbázis (például: ORX) 

 
 
III. Informatikai kockázatok 
Jelen tanulmányban informatikai kockázatok alatt informatikai infrastruktúrának 
egy vagy több alkotóelemeinek 
vagy ellehetetleníti a rendes ügymenet folytatását, és így kár keletkezik. Függetlenül 

evékenység eredménye, 
ezek a káresemények a legtöbb esetben nemcsak az IT-infrastruktúrára gyakorol ha-
tást, hanem a legtöbb esetben gazdasági hatásokkal járnak. 
Az informatikai kockázatok
kockázatokat. Például: 

Azonosított kockázat lehet a szerveren bekövetkezett adatszivárgás (illetéktelen 
hozzáférés). Ez egy kockázatnak kitett infrastrukturális egységhez kapcsolódó egy 
fajta kockázat. 

Azonosított kockázat 

cióbiztonság rendelkezésre állás 
ban említett kockázat, amely az információbiztonság bizalmasság dimenziójának, 
követelményinek nem felel meg. ehhez hasonló komplex kockázatot ír le Steve Elky 
(2007) tanulmányában. 

egy dimenziója, hanem minden egy
milyen következményei vannak az egyes információbiztonsági dimenziók (rendel-
kezésre állás, bizalmasság, letagadhatatlanság, azonosíthatóság, sérthetetlenség) te-

astruktúra elemében (például: 
 

𝐸(𝑋) = 𝑃(𝑋) ∗ 〈𝐸(𝑋𝑟) + 𝐸(𝑋𝑏) + 𝐸(𝑋𝑙) + 𝐸(𝑋𝑎) + 𝐸(𝑋𝑠)〉 
𝐸(𝑋) = 𝑃(𝑋𝑟) ∗ 𝐸(𝑋𝑟) + 𝑃(𝑋𝑏) ∗ 𝐸(𝑋𝑏) + 𝑃(𝑋𝑙) ∗ 𝐸(𝑋𝑙) + 𝑃(𝑋𝑎) ∗ 𝐸(𝑋𝑎)

+ 𝑃(𝑋𝑠) ∗ 𝐸(𝑋𝑠) 
Az informatikai kockázatok esetében igazolódni látszik Carr azon korábbi 

gondolata, amely szerint IT-
korolhatnak a vállalat IT-infrastruktúrája felett. Erre kiváló példa Windows 10-el 
kapcsolatos adatbiztonsági problémák, amelyhez hasonlót korábban a Windows 95 
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esetében is átélhettünk (Balaji Balakrishnan et al. 2016). Ehhez kapcsolódik az in-
-e 

egy adott terméket vagy megvásárolni. A problémával foglalkozik David Chappell 
esettanulmánya (2010), és kutatása (amelyet bevallottan a Microsoft támogatott) is 

nagyon kevés olyan szervezet létezik a világon, amely megengedheti magának, hogy 
az IT- -környezetet önmaga fejlessze le, 
hiszen ez magában foglalná az operációs rendszereket, olyan az ügyvitel szempont-
jából lényeges alkalmazásokat, mint különféle szerverek (adatbázis-, web-, fájlszer-

zott rendszerek szoftvereit is. A Rolly-Royce esettanulmányából (Yusuf 2004) meg-
ismerhetjük, hogy milyen hátrányokkal jár (gyakorlatilag elveszik az IT verseny-

mazásokkal valósítják meg. Tehát ha egyes alkalmazások szintén még megoldható a 
házon belül fejlesztés, összvállalati szinten számolni kell azzal, hogy a kockázati ki-

 
A megvásárolt különféle szoftverkomponensek esetében pedig kitettség je-

lentkezik, hogy a az informatikai biztonság mértéke, illetve a kockázati kitettség je-
 

 
IV. Működési kockázatok kezelésére vonatkozó javaslat 

dési kockázatok kategóriának része, és az informatikai kockázatok sok tekintetben 
désekben mégis eltérnek: 

 
(Vö. Deloitte [2004]) 

Egy kockázaton belül gyakran több kockázati dimenzió azonosítható 
. (Ezek a ki-

-
Ahhoz, hogy egy informatikai eszközzel jogellenes tevékenységet lehessen 

 
 
A Deloitte (2004) felhívja hangsúlyozottan a figyelmet többek között a rend-

szer-fejlesztés, integráció és karbantartás hiányából fakadó kockázatokra, illetve 
ezek messzeható következményeire. Mindezek alapján az informatikai infrastruk-

nfor-

tartva, hogy e két folyamat szimbiózisban él egymással. Az informatikai rendszerek-

nyek integráltan alakíthatóak ki: 
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Feltételezhetjük, hogy ismeretek azok a gazdasági célok, amelynek révén 
az adott szervezet értéktöbbletet kíván létrehozni. 

Az üzleti oldal ez alapján meg tudja fogalmazni az igényeit az IT-oldal 
irányban. 

Az üzleti oldal igényei mellé meg lehet nevezni azokat az informatikai igé-

A technológiai kockázatok meglétét és szerepét a Bearings Bank esetében 
külön mutatta be W. P. Hogan tanulmányában (2006). Informatikai rend-
szerek átvizsgálásához jó logikai keretet ír le Steve Elky (2007) a tanulmá-
nyában, illetve Michelberger P. Lábodi (2012, pp. 246), és Schutzbach Már-
tonné (2012) cikkében. 

gy 
-e (és ha igen, mi-

amely a szervezet céljaival ellentétes vagy számára kárt okoz. 
 

Fontos megjegyezni, hogy Horváth Zsolt (2016) jegyzetében ismertetni a 
vállalati vagyonelemek feltérképezésének több módját. Kifejti, hogy a vállalat folya-

kapcsolódik), a folyamatok szerinti megközelítés, addig nagyobb szervezeteknél (és 
telephely / szervezet szerinti megközelítés a 

tanulmányból látható az info

kezelni az informatikai üzemeltetés folyamatait és az üzleti folyamatokat, akkor: 
 

Az üzleti folyamatokhoz lehet kapacitást tervezni; 
a telephely / szervezet szerinti megközelítés használata esetén a kapacitás-

 

illetve az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó kockázatokat kezelni. 
 

állomásainak kockázati elemzésére: 
Vizsgált objektum  
 

csalás csalás 
Munkál-
tatói gya-
korlat és 
munka-
helyi biz-
tonság 

Ügyfe-
lek, ter-
mékek és 
üzleti 
gyakor-
lattal 

Tárgyi 
eszkö-
zöket 
ért ká-
rok 

Üzletme-
net fenn-
akadása 
vagy 
rendszer-
hiba 

Végrehaj-
tás, teljesí-
tés és folya-
matkezelés 
hibái 
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kapcso-
latos ká-
rok 

L.        
I+        
I-        

4.ábra 

Üzleti folyamatok egyes területeinek átvilágítására szolgáló keret 

 

-infrastruktúra milyen mértékben támogatja, 

+ - kockázat 
realizálódjon. Ez a szemlélet összhangban van a KPMG tanulmányával (2016), 
amelyben leírják, hogy az ismertté vált csalások túlnyomó részében az IT-infrastruk-

technológiai hiányosság játszottak leginkább közre a cselekmény sikeres elkövetésé-
ben. Ugyanebben tanulmányban kiderül, hogy a felderítésben viszonylag kis szerepe 
volt az IT kockázatkezelési eljárásoknak  a legnagyobb szerepe még mindig a válla-
laton belüli nem formális információáramlásnak van  sajnos. 

Modell szemléletében visszaigazolja a II. fejezetben kifejtetteket, hogy 

pcsolat is adott, hi-

 
 

V. Összefoglalás, záró gondolatok 
Jelen tanulmányomban fel kívántam hívni arra a figyelmet, hogy egy szervezetre jel-

egy kockázatnak lehet több dimenziója is, illetve nem feltétlenül igaz az az implicit 
vagy explicit feltételezés, hogy a kockázatok egymástól függetlenek. Mások is hasz-

rol Alexander [2000]). Cikkemben sikerült bemutatom az informatikai kockázatok 
egyedi jellegét, és sikerült rámutatnom, hogy az egyes kockázatok (értve ez alatt két 
informatikai vagy két üzleti, illetve egy informatikai és egy üzleti kapcsolat reláció-
jában) egymással kölcsönhatásban lehetnek. Erre a gondolatra alapoztam meg azt a 
logikai keret  

Kutatás szempontjából továbblépési irány lehet, hogy egy vállalat esetében 
  verifikálásra (vagy 

diszverifikálásra) kerüljön az az elvi felvetés, amelyet ebben a cikkben bemutattam. 
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teni, fontos lenne olyan modellek felállítása, amelyek felhasználásával optimalizálni 
lehet a védekezésre fordítandó, gyakorlatban jele  
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Felhőelméleti fenntarthatóság adaptálása 
humán rendszerekre 

 
 

Albini Attila - Rajnai Zoltán  
Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola  
 attila.albini@gmail.com rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu  
 
Abstract 

-
beliségét fejezi ki a folyamatosság. A folyamatosság biztosíthatósága a fenntart-

létezésének, hanem szerkezetének, energiájának, szabályzásának, változtathatósá-
agába foglalja. Az információ- e téma-

 és ez által a fenntart-
 adaptálását energetikai, technológiai, virtuális és 

humán rendszerekre egyaránt. 
 
1. Bevezetés 

-ban történt megjelenése óta rendkívül gyors 
A folyamat 

- -
galmazásának elfogadottsága még mindig nem egységes világszerte. Ugyanakkor a 

 gyakran nincsenek annak tudatában, hogy az okos eszközeik hasz-
nálata is a szolgáltató e technológiájára épül. A nagyobb vállalatok viszont már tuda-
tosan és tervezetten veszik igénybe mástól, vagy használják saját berkeiken belül 
ezeket a szolgáltatásoka -

kockázatokat, költségigényeket. 

megval  l
szempont. 
annak követelményrendszerébe. Ennek a  
áthelyezése biztosíthatja, javíthatja, tudatossá teheti az érintett organizáció fenntart-
hatóságát. Az elemzés egységesítése és általánosítása érdekében az igényeket és az 

s szer-
vezni. Vagyis a rendszer léte, képessége, -
dést befolyásoló döntések és az organikus változtathatóság a vizsgálat témakörei. 
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2. Követelmény-rendszer 
A rendszer létét, azaz a rendelkezésre állását folyamatosan biztosítani kell, mert 
üzletileg kritikus folyamatok valósulhatnak meg benne. A megbízhatóság emelését 

-
mazásával lehet elérni. A rendelkezésre állás a megbízhatóság egyik , mely 
százalékos arányban fejezi ki, hogy a vizsgált objek
hány százalékában volt munkaképes állapotban (Calatrava, 2016). Általánosan 
elmondható, hogy a 90%-os tervezett rendelkezésre állás felett már automatizálást 

 bevezetni. Az erre a célra fordítandó anyagiak mértéke exponenciális 
tervezett rendelkezésre állás növelésével. A 100%-os megbízhatóságot nem lehet 
elérni még a kockázatok felmérésével és csökkentésével sem (European, 2012). A ha-

 validálási szempon-
tok által figyelembe vett optimális megbízhatóság elérése a cél. A maradék kockáza-
tot pedig biztosítás létesítésével érdemes lefedni. 

-
tások biztosításához szüksé rugalmasan és a valóságban rendelke-
zésre álló 
függetlenül legyenek kialakítva (Jianbao, 2017). 

 
információ tárolásának, feldolgozásának, továbbításának folyamatos biztosítása. 

-
ségéhez, ami a fenntarthatóság egyik alappillére. Ki kell tudni mutatni, hogy a 
rendszer milyen állapotváltozásban van. Ehhez a szolgáltatások megvalósulásának 

 -
gének érdekében lett bevezetve a virtuális szolgáltatás fogalma, mely kapcsolatot 
biztosít a végszolgáltatás és a hozzá szükséges  (Vakili, 2017). 

 is. 
 
3. Építési technológiák elvei 
Mindegyik rendszerépítési technológia alapja a korábban említett, rendszerbe 

-
ödéshez biztosítva (n+1 redundancia). 

Mindkét esetben lehetséges passzív és aktív használat is (European, 2012). Passzív 
esetben a nem használt komponensek átveszik a meghibásodott komponensek 
szerepét, aktív megoldásnál pedig a hibás komponensek terhelése átkerül a többi 
elemre. 

  
létrehozási idejének  
amely egyetlen objektum munkájával csak elfogadhatatlanul lassan ment volna 
v grid-
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technológia
rendelkezésre állás növelése. Ugyan az említett grid-technológia már tartalmazott 
redund

 újraosztása (International, 2003). 
A probléma áthidalására jelent meg a klaszter-technológia. Ebben az esetben 

-
revétlen marad a szolgáltatás felhasználója számára (Gopalakrishnan, 2011).  
A klas . 

Végül a virtualizáció  a grid és a klaszter továbbfejlesztését, a 
 kialakíthatóságát (Savill, 2012). Ez a technológia biztosítja, hogy a feldolgozó 

-készlet jusson, amennyi a 
számukra szükséges. Továbbá a korábban említett virtuális szolgáltatások kimuta-

 
 

 
     1. ábra – Klaszter séma (Albini, 2017)                    2. ábra – Grid séma (Albini, 2017) 

 

A nagy adatközpontok a rendelkezésre állás további 
növelésének igényét hozta magával, mely szerint nemcsak a teljes rendszerössze-
omlással, hanem esetlegesen a telephely használhatatlanná válásával járó kockáza-
tokat is csökkenteni kell.  split-
technológiával több 
irányba való továbbítását oldja meg (EMC, 2012)
rendszer sokad-példányai jelen lehessenek más-más fizikai helyeken is. A választott 
gyártói platform, s azon belül a megvalósított változat befolyásolja a telephelyek 
közötti átkapcsolási id c és pár óra között, illetve határozza meg a megoldás 
költségigényét is. 
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A követelményeket kielégíteni próbáló rendszerépítési technológiáknak 
-meghatározás közvetett módon a 

rendszer követelményeit és 

. A felhasználó 
megközelítésében -
matikai szolgáltatások összessége, melyeket a felhasználó a szolgáltató interfészén 
keresztül vesz igénybe üzleti folyamatainak költséghatékonyabb megvalósítása 
céljából (Albini, 2017). Itt a 
igénybe vétele esetén ugyanis kevesebb az IT üzemeltetési költsége és az egyes 

. Viszont a 
szolgáltatások igénybe vétele kiadással jár. A fenntarthatóság megköveteli, hogy az 
optimális pont az üzletfolytonosság vizsgálatából legyen levezetve. 

Az  rendszerépítési techno-

jelennek meg, hanem egymást kiegészítve, egymá Az általános 
-technológia fenntarthatósága, vagyis a technológiai változá-

elvek egységesítését és az információtárolási-, feldolgozási-, továbbítási entitások 
általánosítását. Ez a jelenség a konvergencia. Ennek egyik eredménye, hogy egységes, 

-ép  (Farhan, 2013). Ez a folya-
-

nagyobb rendszerek kialakításában. 
 
Konklúzió az adaptáláshoz 

(Tokody, 2017), virtuális és humán rendszerekre egyaránt. A humán rendszerekre 
 

rugalmas organikus változtathatóságát is biztosítja. Beleértve vállalatok és szer-
vezetek fúzióját, leányvállalatok és alrendszerek integrálását illetve szükség esetén 

szervezet struktúráját, a munka-
folyamatokat, a szervezeti egységeket kialakítani. 

-keze-
lést kell alkalmazni. Nemcsak az egyes üzletágak, szervezeti egységek, projektek saját 

-
forrás-
túlter
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amennyi a feladat elvégzéséhez szükséges. E központi elem egyúttal segíti a felhasz-
-

gének, elfogad -
hozatalát zásmenedzsment hatékonyságának. 

Az operatív és stratégiai változtatások menedzseléséhez adaptálható eleme-
ket is érdemes megemlíteni. Amennyiben gyors változásra van szükség, autokratikus 
irányítást kell alkalmazni 

kommunikációt kell fenntartani. s folyamatossága -

ehhez gyors általános kommunikációs csatorna kié-
pítése szükséges. Továbbá érdemes a munkaszervezés operatív szintjén a demokra-
tikus elvek alkalmazása, amennyire lehetséges. 

hogy másik helyen és/vagy másik szervezet tudja átvenni a szolgáltatások nyújtását.  
De bármilyen módszeren alapul a munkaszervezés, nem szabad figyelmen 

kívül hagyni, hogy a fenntarthatóság alapja az üzletfolytonossági igények rendszeres 
felülvizsgálata és aktu
túlélését is. 
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IT-infrastruktúra informatikai biztonsági aspektusai 
 
 
Albini Attila, Tokody Dániel, Papp József 
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, Hungary 
attila.albini@gmail.com  tokody.daniel@dosz.hu  papp.jozsef@kvk.uni-obuda.hu  
 
Összefoglalás  Az informatikai szolgáltatások fontos paraméterei a megren-

igények határozzák meg. Az igény megállapítása érdekében elemezni kell a szolgál-
tatások teljes vagy részleges leállásával járó kockázatokat. A szolgáltatás rendellenes 

veszélyeztetheti. A rendszer fenyegetettsége a természetes hatásoktól és az emberi 
ásokkal szembeni védettség témaköre az 

informatikai biztonság. Ez a témakör az információ biztonság része és a természeti 
és a technológiai hatások vizsgálatát tartalmazza. Jelen tanulmány az informatikai 
infrastruktúra IT biztonsági vizsgálatához tartozó szempontrendszer egy lehetséges 

vizsgálat szempontrendszerét. 
 
Kulcsszavak: IT infrastruktúra, IT biztonság, szempont, természetes, hatás 
 
Abstract  Important parameters of the IT services are the operational para-
meters required by the customer. These parameters are defined by business 
continuity requirements. To assess the need, it is necessary to analyse the risks 
associated with the full or partial shutdown of services. Abnormal operation of the 
service may render sustainability uncertain and it may endanger human life. The 
threats to the system can come from the natural effects and the human mind. The 
topic of protection against natural effects is IT security. This topic is a part of the 
information security and it includes the examination of natural and technological 
impacts. This paper deals with a possible way of producing the aspect system for IT 
security assessment of the IT infrastructure. The method is based on philosophical 
principles, thereby unifying the aspect system of the examination. 
 
Keywords: IT Infrastructure, IT security, aspect, natural, effect 
 
1. Bevezetés 
Minden rendszer vizsgálata azon az elven alapul, hogy az ember a gondolkodása 

hajtan

mailto:attila.albini@gmail.com
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illetve olyan vizsgálatokat is, amelyek a rendszer modelljének részleges vagy teljes 
átalakítását igénylik a vizsgálat folyamán. 

úlnyomó többségében 

ndig a vizsgálat 
eredményét felhasználók igényei körvonalazzák. Ezek az igények pedig többféle 
módszerrel is meghatározhatóak. 

a modellezést teljes mértékben dokumentálni kell. Ugyanakkor a modellezési eljárás 

inti mértékig ki kell 

 
A fentiek által válik 

-

ben. Például energetikai, mechanikai, infor-
 

 
2.  Az egységes tárgyalásmód 

meg kell határozni a vizsgálat peremfeltételeit és az érintett rendszer modellezésének 
részletességét. A modellezéshez a rendszer szerkezeti ismerete is szükséges. A rend-

-
szervizsgálatok nem teljesen 

 
A rendszer vizsgálatának univerzális alapra helyezése biztosíthatja, hogy a 

vizsgálat szempontrendszere azonos legyen minden esetben. Továbbá biztosíthatja, 
hogy a vizsgálatok eredményei is összehasonlíthatók legyenek. Ha a filozófiai 

-
szer egység
származtatható. Ezáltal a veszélyforrások, illetve a sérülékeny pontok keresésének 

-
mány céljából releváns kérdések az alábbiak: 

 Létezés vizsgálata: Mi a létezés célja? Hogyan lehet biztosítani az egyedek 

feltételrendszere van? 
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 mérték-
-e a vizsgált rendszer szerkezete a 

a rendszer vizsgálatában? 
 -

szere -
 

 

szubjektív és objektív elemei? Létezik-e objektív igazság? Milyen igazság-

 
 

változásnak? Milyen rendszer- -
ségét, illetve lefolyását? Hogyan lehet modellezni, befolyásolni? 

 
Az informatikai rendszerek vizsgálatánál a tárgyalás alapja a felsorolt témakörök 

nkrét informatikai biztonsági vizsgálat igényei 
szempontjából relevánsak. Ezek az alábbiak lehetnek: 

 A rendszer létét meghatározó körülmények vizsgálata. 
 A rendszer szerkezetének modellezése. 
  
  
  

 
1.1 Létezést meghatározó körülmények 

állás. Ez vizsgálh
egyaránt. Az alábbi példákban látható, hogy a két fajta vizsgálati aspektus összefügg: 
 

 -
telének energetikai vizsgálata. Azt 

egyensúlyba. Ezt a rendszer általános mozgásához tartozó egyenletrend-
-

nye megmutatja, hogy a rendszer rövidtávon milyen energia befektetés 
 

 Önfenntartási egyensúly vizsgálata: annak az esetnek a vizsgálatát jelenti, 

tárolási és energia felhasználási egyensúlyának vizsgálata. Ez tartaléküzemi 
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 Nagy amplitúdójú változás kezelése: ez a rendszerben tárolt energia és a 

mozgását l
kere
összeegyeztethetetlen állapotba kerül). Ezt a fajta vizsgálatot nevezhetjük 
biztonsági vizsgálatnak. 

  egyensúly: a rendszer hosszú távú, teljes energetikai 
aspektusú vizsgálata. Ez a rendszer mozgását leíró egyenletrendszer hosszú 

fogható fel. 
 

Ezek a vizsgálatok kimutathatják, hogy a rendelkezésre állás, a megbízhatóság növe-

illetve eseményvezérelt beavatkozásokat érdemes megejteni [2]. A rendelkezésre 
-

 
A rendszer létével kapcsolatos további vizsgálatok a rendszer létének köz-

onziszten-
ciája, integritása sérülhet. 

A rendszer konzisztens állapota olyan állapot, mely a rendszer teljes egé-

modellezett állapotot határoz meg. A rendszer konzisztenciájának sérülése nem teszi 

álik, 
 

hogy a rendszer elemei csak az engedélyezett relációkban vegyenek részt, s csak az 
engedélyezett módosulások jöhessenek rajta létre. Ezáltal lehet biztosítani a szabály-

megvan az esély arra, hogy inkonzisztens állapot jöjjön létre. 
A biztonsági vizsgálat célja a rendszer mindazon aspektusainak megvizs-

gálása, amelyekben a rendszer biztonsága a fentiek szerint közvetlenül vagy köz-
vetetten befolyásolható. Az említettekkel összhangban alakult ki a biztonságtudo-
mányi paradigma, amely meghatározza a vizsgálatot az alábbi biztonsági aspektusok 
szerint [5]: 

 rendelkezésre állás, 
 sértetlenség (konzisztencia), 
 bizalmasság (integritás). 
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1.2 Szerkezet modellezése 
Az informatikai infrastruktúrák általános rétegszerkezete 
OSI-modellel. Azonban a tároló-környezeti hálózatok és a korábban már említett 

Továbbá a rendelkezésre állás növelésének szándéka miatt fontossá váltak a rendszer 

és annak vezérlési rendszere). 
A rendszerek hagyományos modelljének nagyvonalú tagozódása a követ-

-réteg, alkalmazás-réteg. 

tozott a virtu-
alizáció megjelenése után.  A virtualizáció új rétegként jelent meg a hardver és az 
operá

l meg-
-

rásokat megkapják. Továbbá az alkalmazott rendszerépítési technológiáknak kö-

mérhet
kezdeni. 

kapacitás van prezentálva a magasabb rétegek felé a számukra szükséges módon [7]. 

-
fontolások alapján új, 

-
rásoktól. 

A virtuális réteg felett a hagyományos modell szerinti operációs rendszer 
található. De az egységes taglalás érdekében ezt a réteget úgy érdemes tárgyalni, hogy 
az operációs rendszer, az adatbázis-réteg, az alkalmazás-réteg és az adatkapcsolati 
komponensek egyetlen réteget al

  

továbbítás fizikai szükségleteit. Továbbá a modellbe legalsó rétegként érdemes be-
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-
nek [8]. 

az egyes rétegek az elméleti modellezés absztrakciós szintjeinek felelnek meg: 

hogy az összes réteg feladata végeredményben arra összpontosul, hogy biztosítsák a 

-
[8]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 

Az IT infrastruktúra szerkezeti rétegei 

 
 



 

TANULMÁNYKÖTET 
 

133 
 

  
 réteg 

kiszolgálója. 
 A kommunikáció csatornája az alsó rétegben van. 

 
 

 Fundamentális réteg  az energiakezelés rétege. 
 Hardver réteg  a fizikai megjelenés rétege. 
 Virtualizációs réteg  az emb  
   
 Menedzsment réteg   

 
1.3 Működés absztrakciója 

alapokra érdemes helyezni. Az ember a világot egy adott pillanatban úgy ábrázolja 
-

séges részeket kiemeli és megtartja, a szükségtelen elemeket pedig figyelmen kívül 

informatikai modellezésben használatos információs alapfunkcióknak. 
Az ember a modell alkotása közben a valóság minden elemét három absztrakt kate-
gória valamelyikébe sorolja be. E három absztrakt kategória, s az informatikában 

 
 Dolog, amely funkcióval bír   
  

tárolás. 
 Viszony, mely meghatározza a dolgok relációját  

vagy kommunikáció. 
A fenti gondolatmenet alapján az IT modellalkotás paradigmális hármasa a tárolás, 
az átalakítás, illetve a továbbítás. Az IT rendszerek logikai modelljének felépítésekor 
e paradigma is használható. Ez a fajta rendszerezés független a korábban említett 

 -
tikális tagolódásnak, akkor az absztrakt kategóriák adják a horizontális tagolódást. 
 
1.4 Statogenezis és morfogenezis 

-
szerirányítási módszerek vizsgálatát is. 

morfogenezis, mely tartalmazza 
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Emellett tartalmazza még a validálási rendszer változásának vizsgálatát is, s a válto-
zás követését megvalósító teljes életciklus vizsgálatát is. Ez utóbbi alrendszereket 
szokták vállalatirányítási alrendszereknek hívni [6]. 

A statogenezist és a morfogenezist az absztrakt kategóriák kiterjesztéseként 

dinamikussá válik. Az IT rendszerek funkcionalitással is kiegészített rétegszerke-
zetét a 2. ábra mutatja. 
 
2 A modell és az aspektus-csoportok 
A korábbi leírás alapján az IT infrastruktúra vizsgálatának segítségéhez egy három-
dimenziós általános modell illik a legjobban, amely alkalmas a biztonsági aspek-

 

van szükség. A minimálisan javasolt 
lépték értékek a korábban említett szerkezeti, funkcionális és biztonsági dimen-
ziókban az alábbiak: 

 -
ment. 

 Funkcionális dimenzió: tárolás, átalakítás, közvetítés, statogenezis, morfo-
genezis. 

 Biztonsági dimenzió: rendelkezésre állás, sértetlenség, bizalmasság. 
 
A dimenziók kialakítását a 3. ábra mu-

tatja. Részletesebb vizsgálat esetén granuláltabb 
lépték értékek is használhatóak. Például a stato-
genezis szétbontható validálásra és irányításra, 

 
 
 
 
 

 

 

 

2. ábra 

Az IT infrastruktúra funkcionális rétegszerkezete 
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3.ábra 

Modellezés dimenzióinak kialakítása 
 

2.1 A modell használata vizsgálathoz 
A fenti háromdimenziós modellt egy három ismeretlenes függvényként érdemes 

lépték értékek felsorolása. Ezáltal a függvény értékkészlete megegyezik az egyes 
dimenziók lépték értékeinek Descartes-szorzatával. A modell szerkezetét a 4. ábra 
mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra 

A modell szerkezete 
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A modell használata során a teljes értékkészletet meg kell megállapítani és 
ki kell olvasni. Az értékkészlet minden egyes pontja egy aspektus-csoportot határoz 
meg, amely szerint érdemes a rendszert megvizsgálni. Az aspektus-csoportokat a 
vizsgált rendszer 

összesen 3x5x5=75 aspektus-csoportot tartalmaz, a kiértékelés végére az imple-
 több száz konkrét aspektust is ered-

ményezhet a vizsgálat számára. 
A javasolt modellben, rövidített felsorolással, a teljesség igénye nélkül az 

-
kekhez tartozó aspektus-csoportok szöveges olvasatai is, illetve egy-egy releváns 

 
  
o A függvény értéke: [fundamentális, tárolás, rendelkezésre állás]. 
o Az aspektus-csoport értelmezése: a fundamentális rétegben az  

energiatároló komponensek rendelkezésre állása. 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

szünetmentes tápegységek akkumulátorainak magas rendelkezésre 
állási megoldása. 

  
o A függvény értéke: [fundamentális, tárolás, sértetlenség]. 
o Az aspektus-csoport értelmezése: a fundamentális rétegben az  

 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

aggregátor üzemanyag tárolójának feltöltési szabályzata. 
  
 -rétegbeli függvényértékhez: 
o A függvény értéke: [hardver, átalakítás, rendelkezésre állás]. 
o Az aspektus-csoport értelmezése: a hardver rétegben a feldolgozó  

komponensek rendelkezésre állása. 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

megoldása. 
  
o A függvény értéke: [hardver, átalakítás, sértetlenség]. 
o Az aspektus-csoport értelmezése: a hardver rétegben a feldolgozó  

komponensek sértetlensége. 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

 
  
 -rétegbeli függvényértékhez: 
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o A függvény értéke: [virtuális, továbbítás, sértetlenség]. 
o Az aspektus-  

kommunikációs komponensek konzisztenciája. 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

a virtuális hálózati eszközök konfigurációjának mentése. 
  
o A függvény értéke: [virtuális, továbbítás, bizalmasság]. 
o Az aspektus-  

kommunikációs komponensek integritása. 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

a virtuális hálózati eszközök jogosultságrendszere. 
  
 -rétegbeli függvényértékhez: 
o  
o Az aspektus-csoport értelme  

 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

-
rációjának mentése.  

 A  
o  
o Az aspektus-  

 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

-
ságrendszere. 

  
  
o A függvény értéke: [menedzsment, morfogenezis, sértetlenség]. 
o Az aspektus-csoport értelmezése: a menedzsmen  

változásmenedzsmentet megvalósító komponensek konzisztens 
kezelése. 

o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  
a pénzügyi vállalatirányítási rendszer mentései. 

 Az utolsó függvényértékhez tartozóan: 
o A függvény értéke: [menedzsment, morfogenezis, bizalmasság]. 
o Az aspektus-  

változásmenedzsmentet megvalósító komponensek integritása. 
o Példa implementációs aspektusra a logikai aspektus-csoporton belül:  

a pénzügyi vállalatirányítási rendszerben a szerepkörök rugalmas 
kialakítása. 
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3 Összegzés 
Az ember modellt alkot a valós rendszerek vizsgálatának megkönnyítése 

minimálisra csökkentése biztosíthat egy egységes módszert arra, hogy a vizsgálat 
-

séges modellalkotási módszerben benne rejlik a közös platformról való indulás és az 
egységes modellezési eljárás le y-
nyebben összehasonlíthatók a vizsgálati szempontrendszerek és az IT infrastruk-
túrák informatikai biztonsági vizsgálatainak eredményei is. 

A filozófiai alaptémakörökre való modellépítés univerzálissá teheti a gon-
dolkodásmódot. Ez a feltételezés azon alapul, hogy minden tudományág a filo-

fun -
 

aspektusait. A biztonsági paradigmán
sértetlenség, bizalmasság kérdéseire épülnek. A szerkezeti vizsgálat az IT infra-

rkezeti rétegek az energetikai, a 

tagozódás az információs funkcionalitás szerinti tagozódásra épül, mely vissza lett 
vezetve az emberi gondolkodás absztrakt kategóriáira. E funkciók kiegészítése az 

szempontrendszert alkot. Ennek elemei így a tárolás, az átalakítás, a továbbítás, a 
statogenezis és a morfogenezis. 

 A biztonsági, szerkezeti, funkcionális szempontokat egymástól függetlenül 
lehet vizsgálni. A javasolt modell szerkezete ezért egy 3d modell, melynek dimenziói 
az említett szempontrendszerek. Az így kialakított modellel 75 aspektus-csoport 

onsági vizsgálatához. Az aspektus-
csoportok pedig a konkrét implementáció szerinti aspektusokra bonthatók. 

-
jének kialakítását. Az absztrakt kategóriák a funkcionális szétválaszthatóságot, az 
absztrakciós szintek a rétegekre bontást, a biztonsági paradigma pedig a biztonsági 

-

válhat a veszélyforrások és a sérülékeny pontok keresése. 
 



 

TANULMÁNYKÖTET 
 

139 
 

Köszönetnyilvánítás 

GINOP-
2.2.1-15-2017-00098). 
 
Acknowledgement 
The research on which the publication is based has been carried out within the 
framework of the project entitled The Development of Integrated Intelligent 

ber: GINOP-2.2.1-15-
2017-00098). 
 
Irodalomjegyzék 
[1] Dörömbözi, J. (2011). A filozófia alapjai. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 
ISBN: 9789631964653 

[2] Kovács, Z. (2015). Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihí-
vásai. Disszertáció, 118-119. Nemzeti 
Doktori Iskola. 
 http://archiv.uni-nke.hu/feltoltes/uni-
nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2015/kovacs_zoltan_2015.pdf 

[3] Rajnai, Z., & Ruboczki, E. Sz. (2015). Moving Towards Cloud Security. Inter-
disciplinary Description of Complex Systems, 13:(1), 9-14. 

 https://hrcak.srce.hr/file/197342 

[4] European Commission (2012). A Roadmap for Advanced Cloud Technologies 
under H2020. Publications Office of the European Union. 

 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-expert-group/roadmap-dec2012-
vfinal.pdf 

[5] Muha, L., & Krasznay, Cs. (2014). Az elektronikus információs rendszerek biz-
tonságának menedzselése, 7-15. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ISBN:978-615-
5491-65-8. 
http://m.ludita.uni-
nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9975/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?
sequence=1&isAllowed=y 

[6] Muha, L., & Krasznay, Cs. (2014). Az elektronikus információs rendszerek 
biztonságának menedzselése, 55-59. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ISBN:978-615-
5491-65-8 

[7] Albini, A. (Unpublished): Theoretical study of Cloud Technologies. Obuda 
University e-Bulletin. Obuda University. 



 

CYBER SECURITY 
 

140 

 

[8] Albini, A., & Rajnai, Z. (Unpublished). General Architecture of Cloud. The 11th 
International Conference INTER-ENG, 5-6 October 2017, Petru Maior University 
of Tirgu-Mures, Romania. Procedia Manufacturing. 

[9] Kovács, Z. (2015). Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívá-
sai. Disszertáció, 42-
Iskola. 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

141 

 

Lehetséges modern információbiztonsági megoldások 
az iskolai biztonsági 

kamerarendszerek tároló architektúráját illetően  
 

 
Bálint Krisztián, Biztonságtudományi Doktori Iskola 
  
Absztrakt 

biztonsági meg-

-
nyítja azt, hogy az iskolákban és az egyetemeken szükség mutatkozik biztonsági 
kamerarendszerek kiépítésére. 

-
telek nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe. Ahhoz azonban, hogy az adatokat 
megfe -

 abból kifolyólag, 
hogy azok milyen tárolási megoldásokat támogatnak. Természetesen minnél mo-

et nyújt. 
DAS (Közvetlenül csatolt 

tárolás), NAS (Hálózatra csatolt tároló), SAN (Tároló hálózat), RAID (Tárolási 
technológia), valamint az iSCSI (Internet SCSI tárolóhálózat).  

A mai modern biztonsági kamerák igen komoly felbontással rendelkeznek, 
több megapixelesek, amely azt jelenti, hogy megnövekedett adatmennyiséggel dol-
goznak, így nem mindegy, hogy milyen tárolási, illetve tömörítési megoldás kerül 
felhasználásra. A leghatékonyabb tömörítési eljárás a H.265+ szabvány, amely akár 
a 4, illetve 8 megapixeles kamerák felvételeivel is megbírkozik 4K felbontás mellett. 

-
je alatt. 

Nem utolsó sorban, hatékony oktatást kizárólag biztonságos iskolai körülmények 
között lehet megvalósítani.  
 
Kulcsszavak: NVR, DAS, SAN, NAS, RAID, iSCSI. 
 
Bevezető 
A modern biztonságtechnikai eszközök és megoldásaik alkalmazása napjainkban 
elkerülhetetlenné váltak. Az iskolák es egyetemek egyre nagyobb veszélynek vannak 
kitéve. Sajnálatos módon külföldön ez idáig számos olyan eset fordult , amikor is 
az oktatási intézmények falain belül a tanulók és ott dolgozók testi épsége veszélybe 
került. 
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-
nálnak, amelyek által hatékonyan lehet növelni az oktatási intézmények már 

i szintjét. Ebben nyújthat nagy segítséget a biztonsági kamera-
 

védelemmel, illetve a mechnaikai védelemmel együtt használva hatékony. 
A szakmai terminológia elektronikai, elektronikus védelem, vagyonvédelem 

védelmi rendszer feltartóztatja, akadályozza a jogellenes cselekményt. Ezzel össze-
 Az 

-
ek, és így a vagyonvédelem 

 [1]. 
 
I. BIZTONSÁGTECHNIKAI  KAMERARENDSZEREK 
A biztonsági kamerarendszerek fontos szerepet töltenek be, hiszen mindenki tudja, 
az oktatási intézményekben mikor zajlik a tanítás, illetve mikor van iskolaszünet, 
amikor is szinte üres az egész épület. Megkülönböztethetünk kültéri és beltéri 
kamerarendszereket. Az iskolai kamerarendszerek kiépítésénél számos szempontot 
kell figyelembe venni [2]. A kamera elhelyezése lényeges szempont, hiszen ez által 
illetéktelenek nem tudják azt könnyen elérni, megrongálni. A  
és betekintési szög kiválasztása szaktudást igényel.  

A legmodernabb biztonságtechnikai kamerák, már videó analitikai megol-
dásokat is alkalmaznak, amelyek további hozzáadott adatmennyiséget eredményez-
nek. Természetesen ezek a kamerák már rendelkeznek (Intel, 
illetve ARM négymagos processzorokkal), ez által rövidebb 
adatmennyiséget tudnak kezelni. Analatikai megoldások lehetnek: 

Vonalátlépés, 
Arcfelismerés,  
Tárgyak nyomon követése. 

Továbbá fontos megjegyezni, hogy ezek a kamerák egyre nagyobb felbon-
. Kezdetben a 0.3 megapixel kép

azonban a 2, 4, 5, 8 megapixeles kamerák sem elérhetetlenek. Ez viszont nagyobb 
adatmennyiséghez vezet, hiszen a nagyobb felbontás nagyobb tárhelyet igényel. Ha 
mindössze a tárhely kiválasztásánál a tárhely mérete az egyetlen kritérium, akkor ez 
a leg   áll a 
rendelkezésre. Azo  biztonságban szeretnénk tárolni 
(jelen esetben a videó felvételeinket), ak
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és legolcsóbb tárhelyet kiválasztani, hanem tervet kell készíteni számos szempont 
figyelembe vétele mellett. Ilyen szempontok lehet: 

Tárolókapacitás nagysága, 
Biztonsági másolatok , 

 
Hálózati videó (NVR - Network Video Recorder) adat és file keze-

lési megoldásainak átböngészése (ez kulcsfontosságú). 

-t kiválasztani, hiszen az NVR tudásán múlik az, hogy milyen tárolási 
architektúra áll majd rendelkezésre a felvételek rögzítése során.  
 
II. HÁLÓZATI VIDEÓRÖGZÍTŐK 
A videó tömörítési eljárás nagyban kihat az adatmennyiségre. A mai modern 
eszközök a következ  

H.265+, 
H.265, 
H.264+, 
H.264. 

 
1. H.265 (HEVC) szabvány 
A H.265, más néven HEVC (Magas Hatásfokú Videó Kódolás - High Efficiency 
Video Coding). A  HEVC hogy a H.264-gyel összehasonlítva feleakkora 

-
olyan területeket találjon, amelyek redundánsak (nem változnak) képkockán belül 
és képkockákon keresztül. Ha ilyet talál a kodek, ezen a területen csak hivatkozást 

CTB (Coding Tree Block) blokkok a H.264-ben 16×16 pixelesek lehetnek 
maximálisan, míg a HEVC esetében 64×64 pixelesek is [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ábra 

HEVC kialakulása [4]  



 
CYBER SECURITY 
 

144 
 

2. Maximális NVR dekódolási kapacitás 
A maximális dekódolás azt mutatja meg, hogy egy NVR egységre mennyi kamerát 
lehet rákapcsolni meghatározott dekodálási értékek mellett. Más szóval egy 16 csa-

- -
használva 1080P felbontás áll 

a rendelkezésre, illetve 4K esetében mindössze 4 csatorna használható.  
 
3. Ultra HD 

képfelbontást jelent. Egy Ultra HD készülék 3840x2160 képpontot, vagyis 8.294.400 
pixelt képes megjeleníteni. Ez a hagyományos Blu-ray felbontás, vagy Full HD fel-
bontás (1920x1080 képpont, 2.073.600 pixel) négyszerese. Összehasonlításképpen: a 
DVD standard felbontása (SD) a ma már elég kezdetlegesnek hangzó 720x576 

részletezettséget jelent [5].  

-
 -s felvételt 

200%-ig nagyítva nyújt Full HD felvételt [6].  
 
III. TÁROLÁSI ARCHITEKTÚRÁK 
Az alábbi ábrán a tárolási architektrúrák láthatóak: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. ábra 

Tároló 

architektúrák 
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1. Cluster 
Cluster nem más mint a számítógépek vagy más, egyébként független hard-ver-

rendszert alkossanak, amelyek együttesen végzik a megkapott feladatok megoldását. 
A fürtök kialakításának célja, 
nagyobb kapacitású rendszert hozzanak létre, amely ráadásul az egyes részegységek 
meghibásodása ellenére is képes marad szolgáltatásai biztosítására. 

A fájlrendszerek legkisebb foglalási egysége fájlok számára. A cluster mérete 
sosem lehet kisebb a fájlrendszernek otthont adó háttértároló szektorméreténél [7]. 

Ezen felül fontos megjegyezni, hogy a tárolóeszközöket, ilyen lehet például 
a merevlemez, ahov

 

illetve az állomásról, 
Tároló hálózaton keresztül (SAN),  
Hálózatra csatolt tárolón keresztül (NAS). 

 
2. DAS - Direct Attached Storage – Közvetlenül Csatolt Tárolás 
A megosztott adatok tárolásának klasszikus módja a szerverekben elhelyezett 
merevlemezek használata, azaz a közvetlenül csatolt tárolás (DAS - Direct Attached 
Storage - Közvetlenül Csatolt Tárolás). A hálózati szerverekkel direkt módon össze-
kötött tárolók alkalmazása sokáig kizárólagosan használt módszer volt, ezáltal 
hátrányai világosan ismertek. Legnagyobb problémája, hogy a szerver esetleges 

tve hogy sok esetben felesleges 
kapacitások alakulnak ki, hiszen a rendelkezésre álló szabad helyek nem csopor-

 [8]. -
gy korlátozottan 

 Ezen 
felül a diszkek inteligenciával nem rendelkeznek (JBOD  Just a Bunch of Disk). Az 
alábbi ábrán a közvetlenül csatolt tárolási megoldás látható a biztonsági felvételek 
esetében: 

3.ábra 

Közvetlenül csatolt tárolási megoldás a biztonsági felvételek esetében 
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3. RAID és JBOD 
A RAID (Redundant Array of Independent  vagy Inexpensive  
magyar jelentése független, vagy olcsó lemezek redundáns tömbje. A redundáns 
tömb a RAID esetében olyan megtöbbszörözött tárolóegységet jelent, amelyet a 
rendszer és a felhasználó egyetlen tárnak lát. A független lemez jelentése szinte 

 RAID kötet létrehozásához több, minimum két darab merevlemez 
szükséges. A RAID segítségével tehát létrehozható 
egyes módozatai mindkét tulajdonságot képesek ötvözni magukban. A RAID nem 
egy konkrét módszer  -
kártyák által támogatott változatok is, amelyek nem is tartoznak bele az eredeti 
specifikációba. 

JBOD tulajdonképpen nem valódi RAID- -
sége 
egynek lásson a rendszer, de ehhez nem használ redundanciát, hanem szimplán 

egyetlen nagy lemeznek látszanak. Komoly hátránya, hogy ha az egyik meghajtó 
meghibásodik, minden adat elvész. Használata éppen ezért csak korlátozottan 
ajánlott, fontos állományok tárolására nem ajánlatos igénybe venni [9]. 

Az NVR-ek többsége mivel támogatja a RAID megoldásokat, ezért 
kel külön is foglalkozni. Ezeket általában a gyártó 

feltünteti a saját készülékein, úgy mint RAID 0, 1, 5, 10. 
 
4. RAID 0 
Nem tartalmaz biztonsági szolgáltatásokat, azonban gyorsabb adatátviteli sebességet 

elhasznált lemezek teljes kapacitását az adatok tárolására használja 
 

lehet, mintha egy lemezt használnánk, valamint a használt lemezek összes 
 [10]. Az alábbi ábra 

a RAID 0 stuktúráját ábrázolja: 
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4. ábra 

RAID 0 struktúra 

 

5. RAID 1 
A RAID 1 esetében az adatok tárolása párhuzamosan történik. Amennyiben a 

szintjén lehet eltárolni az adatokat. Más szóval a nagyobb tárhely nem lesz teljes 
mértékben kihasználva. Az alábbi ábra a RAID 1 strukrúráját szemlélteti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra 

RAID 1 struktúra 

 
6. RAID 3 

kítva. A RAID 3 megoldás 

megsérül  által 
az adatok visszaállíthatóak.  
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7. RAID 5 
A RAID 5 megvalósításához legalább 3 merevlemez szükséges, ugyanúgy, mint a 

valamint támogatja hardver alapú paritást is. Hátrányaként fogalmazható meg, hogy 
teljesítménye gyenge. Meghibásodás esetén ha 1 meghajtó 

elromlik adatvesztés nem történik. Több meghajtó esetében viszont igen. 
Napjainkban az NVR-ek esetében leggyakrabban a RAID 5 megoldást alkalmazzák. 
Az alábbi ábrán a RAID 5 felépítése látható: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra: 

RAID 5 struktúra 

8. RAID 10 
A néhány helyen 1+0-ként emlegetett felépítés lényege, hogy minimum 4 meghajtót 

-ben tükrözik párosával, majd ezeket a tömböket 

viszont a tárhely a RAID 1-
amikor kiesik egy tároló, csak az adott meghajtót kell újra felépíteni, nem a komplett 
altömböt. Létezik egy fordított módja is, ezt RAID 01-
0-ban csíkozzák a tárolókon az adatot, majd a tömböket tükrözik [11]. Az alábbi 
ábra a RAID 10 architektúráját szemlélteti:  
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7. ábra: 

RAID 10 struktúra 

 

Összefoglalva az egyes RAID szintek egymáshoz viszonyított teljesítményé-
nek  

RAID , 
RAID 1 nagy teljesítményt ad az írás intenzív alkalmazások számára, 
RAID 3 jó a nagy adatátvitelt bonyolító alkalmazásoknak, mint például multi-

média, va
olvasnak, 

RAID 5 jó a több felhasználós környezetekben, mint például adatbázis vagy fájl-
rendszer tárolók, ahol a tipikus I/O terhelés kicsi és az olvasási aktivitás aránya 
nagyobb, 

RAID -1 és nagyobb megbízhatóságú 
mint a RAID 5 [12].  
 
9. NAS - Network Attached Storage – Hálózatra Csatolt Tároló 
A NAS a Network Attached Storage, azaz a hálózatra csatolt tároló rövidítése. 
Magyarul h
eszköz, amely a számítógépes hálózathoz csatlakoztatva biztosítja az adatok 

, legyenek azok akár egy másik 
földrészen is. Internetkapcsolat se

 [13].  
 

Szabványos Ethernet és IP protokoll használata,  
Kiterjedése: korlátlan (az IP irányítható protokoll),  
Fájlkezelés optimális teljesítménnyel,  
A DAS-  
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NAS hátrányai: 
 

 
Általában speciális operációs rendszert alkalmaz, 
A központosíto

 [14].  
 
10.  SAN - Storage Area Network – Tároló hálózat 

kapcsolókból áll. A merevlemezeket tartalmazó eszközök valamilyen gyors kap-
csolaton keresztül egyfajta hálózatba vannak szervezve, ez az alhálózat pedig a kap-

nincs elpazarolt kapacitás, rekordok kezelése, illetve tranzakciókezelés esetén pedig 

y a megnövekedett biztonság is 

adatok biztonságát. A 
iSCSI protokollt használja [15]. 

A Fibre Channel protokolba építve továbbítja a SCSI parancsokat. 
 

Kapcsolt 
Pont-Pont összeköttetés, valamint 
Hurok.  

Az alábbi ábra a FibreChannel SAN szerverhez való csatlakozását 
szemlélteti: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8. ábra:  

FibreChannel SAN szerver csatlakozással [16]  
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pedig a SAN és NAS összehasonlítása látható: 

 
10. ábra: 

SAN és NAS tulajdonságai összehasonlítva [14]  

 

11.  iSCSI – Internet Small Computer Systems Interface - Internet 
SCSI tárolóhálózat 

Az iSCSI egy IP-alapú hálózati kommunikációs szabvány adattárak (storage-ok) 
összeköttetésére szolgál

-
 

A kliens (initiator) SCSI parancsokat (CDB) küld IP-hálózaton keresztül a 
SCSI storage-nak (targetnek). A CDB (Command Descriptor Block), a kliens által 
küldött parancs, mely tartalmazza a Logical Unit Number-t (LUN), a logikai egység 

SCSI eszköznek) a része. 
-

gatásával SCSI eszközt emulál a számítógép számára, 
Létezik hardveres initiator, amely egy külön hardver a számítógépben, mely az 

azon futó firmware segítségével tehermentesíti a szervert a TCP-kommunikációból 
származó overhead alól. 
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Adattár-centralizáció: a háttértárak központosítva egy helyen vannak, nem pedig 

szétszórva a munkaállomásokon, 
A hálózaton keresztül könnyen kioszthatók a merevlemezek, új hardverkötet 

kiosztása hardverváltoztatás és kábelezés nélkül, 
Létezik olyan megoldás, hogy az egész adattárból van még egy 

amely melegtartalékként üzemelhet, ha az egyik adattár felé valamilyen katasztrófa 
miatt nem sikerülne kapcsolatot létesíteni, 

Hálózati bootolás, 
Olcsó megoldás: nem kell dedikált optikai szálas (FibreChannel) hálózat, standard 

 
T  [17].  

 
ÖSSZEFOGLALÓ 

hogy az oktatási intézmények általában szerény anyagi költségvetéssel gazdálkod-
nak, ennek ellennére okat naprakészen 
tartani. 

A 4 megapixeles biztonsági kamerák általában komolyabb hálózati videó-
 követelnek

támogatja a H.265 videó tömörítési eljárást, illetve négymagos processzorral vannak 

céljából, hiszen bármikor tönkremehet egy merevlemez.  
-

adattárakat. Ennek a használata akkor ajánlatos, ha az okatási intézmény több 
épületcsoportból áll és a biztonsági személyzet egy külön erre kijelölt helyen kíséri 
figyelemmel a kamerák képeit, felvételeit. 

Az újjabb NVR-ek már támogatják a RAID 5, RAID 10 megoldásokat is, 
amelyek nagyobb biztonságot nyújtanak abban az esetben, ha a munkaállomás 
valamelyik merevlemeze meghibásodik. A felvételek visszaállítása így könnyen meg-
oldható vesztesség nélkül. 
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Hagyományos és elektronikus dokumentumok hosszú 
távú megőrzése és biztonságos szolgáltatása 

 
Berek László 
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola 
berek.laszlo@lib.uni-obuda.hu  
 

találni a digitalizált és a már eleve elektronikusan keletkezett dokumentumok archi-
meken, 

kutatóhelyeken készült tudományos publikációk olyan módon kerülnek archivá-

lett, könnyedén tudnak bekapcsolódni a világ tudományos vérkeringésébe. A re-
pozitórium szoftverek fontos feladatai közé tartozik, hogy az intézmény kutatási 

-
jen azok szolgáltatása. 

temi Könyvtár. ny helyet ad az egyetemen készült szakdolgozatoknak, 
TDK dolgozatoknak, PhD disszertációknak, konferenciaközleményeknek és oktatói 
publikációknak. A hagyományos és elektronikus dokumentumok hosszú távú meg-

 és biztonságos szolgáltatásának bemutatása a szakdolgozat és diploma-
 

 
A tudományos publikációk változásai 
A tudományos kommunikáció változásainak hatására az egyetemek és kutatóhelyek 
könyvtárainak új kihívásokkal kellett szembenézniük. A tudományos és szakkönyv-
tárak egyik fontos feladata a szakterületen és a fenntartó intézményben létrejött tu-

ben is folyamatosan publikálniuk kell. A tudományos kommunikáció információ-
robbanása az 1950-  
 

 
 

száma folyamatosan  
 a ráfordított anyagi támogatások és a kutatók megnövekedett száma egyre 

inkább konkurencia harcot eredményez; 

mailto:berek.laszlo@lib.uni-obuda.hu
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 a támogatások forrásai pályázatok, szponzorok és maguk az intézmények, 
 

pályázat esetén az eredményeket mindenképp publikálni kell, ezzel is bi-
zonyítva a kutatás létét; 

lítsék meg a szponzort; 
az intézmény esetében, a kutatásra fordított pénz megtérülését várja el a 

támogató.  
 
Ebben az esetb

 
 

má-
nyos fokozatok. 

 
-

a kijelentés: Publikálj vagy pusztulj el! ~ Publish or perish!  
 

A tudományos kommunikáció   a kutatási eredmények és 

munikációs 

 
A tudományos kommunikáció, a publikálás hagyományos formái közé tar-

toznak a szakkönyvek és tudományos folyóiratok, konferencia- és tanulmányköte-
-es évekre egyre 

nehezebbé vált az egyes országok és a nemzetközi központok számára. Ekkor jelen-
tek meg a nyomtatott dokumentumokon a könyvek és monografikus kiadványok 

ködtetik az ISBN és ISSN irodákat, melyek feladata, hogy az adott ország dokumen-
tumtermését nemzetközi szabványos formában nyilvántartsák. 

 
 

Az elektronikus, online publikálás formái: 
 kiadók elektronikus felületei; 
 adatbázis-szolgáltatók; 
 Open-Access folyóiratok, kiadványok; 
 tudományterületi repozitóriumok;  
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 intézményi repozitóriumok;  
 elektronikus magánkiadás.  

 
Az ISBN/ISSN és a kötelespéldány szolgáltatás segítségével a nyomtatott do-

chényi Könyvtár ISBN Irodájától. Amint a kiadó megkapja a számot, megkezdheti 
a kiadási 

könyvtárnak. Ezek után a könyvtár a példány adatai alapján elkészíti a szabványos 
bibliográfiai leírást és rögzíti azokat rendszerében. [1] 
 
Elektronikus dokumentumok azonosítása 

ók, dokumentumok pontos azonosítására megol-
dást kellett találni. A hivatkozások esetében, szabvány szinten meghatározták az in-
ternetes források formáját. A forrás URL-je (Uniform Resource Locator) és a letöltés 

ípusú hivatkozásnál, hogy az URL-
 

A tudományos publikációk online megjelenésével szükségessé vált valami-
lyen egyedi azonosító használata, amely felépítésében és rendszerében megfelel a 
hosszú távú biztons

 
 
 
URN 
Az URN (Uniform Resource Names) rendszere egy állandó azonosítót rendel az in-
ternetes dokumentumok  nem feltétlen állandó  URL címéhez. Az ISBN/ISSN 
rendszerhez hasonlóan irodák és ügynökségek központi adatbázisban rögzítik az 
URN azonosítókat, így esetleges címváltozáskor elég egy módosítást eszközölni és a 
használt URN azonosítók továbbra is a helyes dokumentumra fognak mutatni. Ma-
gyarországon az Országos Széc 1  
- National Bibliography Number. A rendszerben bárki igényelhet azonostót elekt-
ronikus dokumentumaihoz, módosíthatja a kapcsolt URL-t, valamint feloldhatja az 
adatbázis segítségével az URN-t.  

                                                           
1 Elektronikus dokumentumok azonosítása - URN:NBN szolgáltatás az OSZK-ban http://nbn.urn.hu/ 

- Letöltés ideje: 2018. október 20. 

http://nbn.urn.hu/
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Az URN azonosító világviszonylatban egyedi, így a 
ségével a hosszú távú elérés problémáját megoldja. A rendszerben tárolt adatok he-

tartalmilag megváltozik, de az adatbázisban nem történik módosítás. 
 
DOI 
A Digital Object Identifier  DOI  elektronikus, online dokumentumok (szöveg-, 
kép-, hang-, videofájl stb.) azonosítására szolgál. Az online tudományos kommuni-
káció jelenleg általánosan elfogadott és használt azonosítója. A DOI-t a Crossref és 
a Datacite központoktól igényelhet a kiadó. Az URN-hez képest ez biztosítja a hosz-

-t fel-
rzést segíti az is, 

hogy a DOI azonosítót nem csak metaadat szinten, de a dokumentum hordozóján 
-val ellátott elektronikus 

folyóiratcikk esetében az azonosító a fejlécben, látható módon kell, szerepeljen. [2] 
Az azonosító általánosan használt a legnagyobb szakirodalmi adatbázisokban, re-
pozitóriumokban, elektronikus könyvekben  tanulmány/fejezet szinten is akár , 
valamint a tudományos folyóiratokban, folyóiratcikkekben. Magyarországon a 
2011. évi 

Tárában, az általán
2   [3] 

 
Az online publikálás előnyei és hátrányai 
Az elektronikus, online publikálás, illetve a dokumentumok elhelyezése nyilvános 
(Open-  
 

  Folyóiratcikkek esetében, lényeges kérdés, hogy a 
legfrissebb kutatási eredmények minél hamarabb megjelenjenek. Ebben a 
folyamatban minden elektronikus úton zajlik, így csökken a cikk megírása 

 
 A kiadás költsége csökken  a folyamat elektronikus voltából adódóan. 
 Open-

ként mutatják az adott dokumentumot a találati listában. 
 lés bizonyítása  A repozitóriumban tárolt kutatási eredmé-

nyek többek között tartalmazzák a legfontosabb   
adatokat, a kutató nevét és a feltöltés dátumát.  

                                                           
2  
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 Minimális helyigény  Ha a repozitóriumban elhelyezett dokumentumokat 
papír 
zéssel, a környezetvédelemmel és a tárolással kapcsolatos problémákat is fel-
vethetne. 

 Láthatóság növekszik  -
riumok egymással való összekapcsolása 
felületen is megjelenhet. 

 

 
  
 a kutatás hatékonysága növekszik, 
  
 a hivatkozások nyomon követése könnyebbé válik. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ábra 

Az Open Access publikálás mellett szóló érvek3 

                                                           
3 - http://www.open-access.hu/hu/mi-az-open-access - Letöltés dátuma: 2018. 

október 20. 

http://www.open-access.hu/hu/mi-az-open-access
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Természetesen az Open-Access publikálásnak, megjelenésnek is vannak problémás 
pontjai:  

  
  
  
 Egységes dokumentumazonosítás; 
  

 
Az Open-Access folyóiratok és repozitóriumok hitelességgel kapcsolatos 

problémáihoz szorosan kapcsolódik a parazita/predátor/ragadozó folyóiratok illetve 
y tudományos folyóiratnak, 

sejtik, hogy egy tudományosan nem elfogadott lapban jelennek meg tanulmányuk-
kal. 

Erre válaszul listákat hoznak létre, illetve adatbázisokban rögzítik a predátor 
gyanús folyóiratokat. Az amerikai Jeffrey Beall például publikációiban és oldalán fo-
lyamatosan frissített listában szerepelteti az ilyen kiadókat és folyóiratokat. Magyar-

-adatbázisa is tartalmaz a fo-

bárki 
-egy folyóirat kapcsán predátorként 

megjelölni a periodikumot. Így az MTMT és az MTA KIK munkatársai megvizsgál-
ják a folyóiratot. [4] 

 Az intéz -PMH 
protokoll biztostja. Így valósítható meg a nemzetközi vagy tudományági repozitó-
riumokhoz való automatikus kapcsolódás. Az intézményi repozitóriumban tárolt 

tése automatikusan történik, megha-

csán, hogy a tárolt doktori értekezések adatait a DART Europe4 repozitóriuma, az 
adott témában kutató oktatók publikációit pedig egy-egy tudományági repozitó-
rium arassa automatikusan. Ennek hatására az intézményben keletkezett tudomá-

 
Az egységes dokumentumazonosítás rendszere már korábban bemutatásra 

került. (URN, DOI, Hand

                                                           
4 DART-Europe  
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 a név-
változatok vagy esetleg ugyanazon használt név miatt  még egy rendszerben is ne-
hézséget okozhat. A szakirodalmi adatbázisokban, repozitóriumokban ezért is alkal-

matikus kommunikációjáról (aratás, szüretelés) beszélünk, megkerülhetetlen kér-
 

Erre adott választ az ORCID5. Az ORCID-t egy nonprofit szervezet hozta 

szik egységes módon szinkronizálni. Szervezet és személy is regisztrálhat az ORCID 
oldalán, ezek után kap egy saját felületet és egy azonosítót az adatbázistól. A sok 

-ját. 
Az elgondolás szükségességét és sikerét is jelzi, hogy a legnagyobb kiadók, adatbázis-

 
 
Óbudai Egyetem Digitális Archívum (ÓDA)  

szer az adott kutatóhely, vagy egyetem tudományos eredményeit képes automatiku-
san összekötni más adatbázisokkal, így kapcsolódva be a világ tudományos vérke-

tokában. Emellett az adatbázisban tárolt dokumentumok hozzáférését is képes dif-

nyében. 
Fontos szempont egy repozitórium létrehozásakor, hogy az képes legyen 

más rendszerekkel való automatikus kommunikációra. Magyarországi viszonylat-

(Természetesen azon intézmények számára, ahol még eddig nem alakították ki a 
kapcsolatot.) 2012-
rendszerre vonatkozó ajánlást az intézményi repozitóriumok számára. 

sodni arról, ho
hosszú távú biztonságot garantálnak, valamint metaadataikat szabványos protokol-

6  [5] 

                                                           
5 Open Researcher and Contributor ID - http://orcid.org/ 
6 

- 

https://www.mtmt.hu/system/files/mtak_tamop_repozitoriumok_101_v4c.pdf  

Letöltés ideje: 2018. október 20. 
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Az Óbudai Egyetem intézményi repozitóriuma  az Óbudai Egyetem Digitális Ar-
chívuma (ÓDA)  

mmunkáció az 
  

 

 
2. ábra 

Az Óbudai Egyetem Digitális Archívumának lehetséges kapcsolódásai más rendszerekhez 

 
Szakdolgozatok és diplomamunkák digitális tárolása 
Érdemes megvizsgálni egy speciális dokumentumtípus kapcsán, hogy milyen kü-
lönbségek tapasztalhatók a hagyományos és az elektronikus tárolás, szolgáltatás 

s szolgáltatása   fontos kér-
dés napjainkban. 

ritka volt. Ezért az egyetemi könyvtárak többféle problémával találkoztak, attól füg-



 
TANULMÁNYKÖTET 

163 

 

lomamunkák tárolása történhet papír alapon köttetve, elektronikus formában, fizi-
kai tárolón (CD/DVD), illetve digitális formában. 

A papír alapú szakdolgozatok esetében a tárolás, a helyhiány és a biztonság 
-fél-

évre gyarapszik az állomány. Az ilyen bekötött szakdolgozatok esetében a gyenge 
tinta- i
jelent a szándékos károkozás és a lopás. Mivel itt egyedi nyomtatott dokumentu-
mokról beszélünk, egy-egy oldal kivágása visszafordíthatatlan károkat okozhat, pó-
tolhatatlan lesz a hiányzó rész. Ezért is gyakori, hogy ezeket az állományrészeket 
utólag digitalizálják és  ugyanúgy, ahogyan a friss diplomamunkákat is  elektro-
nikusan, repozitóriumokban tárolják. 
 

 
3. ábra 

Szakdolgozatok, diplomamunkák hagyományos tárolása 

 

még fizikai tárolókon kerültek archiválásra, CD vagy DVD hordozókon, tehát a 
szakdolgozatok állomá
kevesebb helyet foglaltak a raktári polcokon, de a CD/DVD lemezek tömeges gyár-

-
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ha az adott lemez egyáltalán nem volt használatban. Természetesen ezeket a szak-
dolgozatokat is digitális adattárakba, repozitóriumokba kell rendezni a hosszú távú 

 
Egy-egy repozitórium al

adja az adott intézmény felépítését. Így elkülönítve lehet tárolni az egyes intézeteken 

nyeket is létre lehet hozni. Fontos szempont, hogy a repozitórium képes legyen a 
hozzáférést biztonságosan megoldani. Ez nem csak a szakdolgozatok esetében fon-

lásának és szolgál-
tatásának kérdését. A korlátozott, esetlegesen jelszóhoz kötött, vagy más módon 

 ki-
alakíthatósága. [6] 

Az Óbudai Egyetemen 2011-ben döntöttek a szakdolgozatok és diploma-

lett meghatározva. Az Egyetemi Könyvtár rendelkezett az elektronikus dokumentu-
mok tárolásához és szolgáltatásához szükséges szoftveres környezettel. Ekkor indult 
el az Egyetem intézményi repozitóriuma: Óbudai Egyetem Digitális Archívum 
(ÓDA).  
 
A folyamat 2011. második felére összeállt. Az ÓDA rendszere alkalmas arra, hogy 

-
adatokkal együtt. A feltöltés után pedig automatikusan kapcsolódik a plágiumellen-

Könyvtárban.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ábra 

A repozitóriumi tárolás 

és a plágiumellenőrzés 

folyamata az Óbudai 

Egyetemen 
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1. Hallgatói dolgozat (diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat) fel-

töltésekor a felhasználó a NEPTUN azonosító segítségével jelentkezik 
be az ÓDA felületére. Bejelentkezés után a feltöltési folyamat részeként 

-
mail címe és a feladatot kiíró intézet is szerepel. A folyamat végén a dol-
gozat doc  vagy bármely más szöveges (rtf, txt, odt...)  és pdf formá-
tumát kell csatolni, majd  

2. Ahogy a hallgató rákattint az 
tikus e-mail üzenetet küld a feltöltés minden lényeges adatával. A hall-
gató csak abban az esetben tud záróvizsgára jelentkezni, ha ezt az igazo-
lást kinyomtatja és bemutatja a feladatot kiíró intézetnél. 

3. 

epozitórium háttér-
tárába kerül, mint jóváhagyásra váró dokumentum. Természetesen a 

-
torok férhetnek hozzá ezekhez az anyagokhoz. 

4. ovábbítja az 

rátor mail címére. Az adminisztrátor pedig eljuttatja azt a hallgató kon-
zulenséhez. Természetesen a konzulensi felülvizsgálat elengedhetetlen 
része a folyamatnak. Az eredmény összesítve és részletezve is megkül-
désre kerül, pontosan feltüntetve, hogy az adott egyezés mekkora ará-
nyú. Ezen információk alapján a konzulens felülbírálhatja az egyes kér-
déses pontokat az összesítésben. 

5. Amint a záróvizsgák lezajlottak az Egyetem intézetei megküldik az 
Egyetemi Könyvtárnak az aktuális félévben sikeres záróvizsgát tett hall-
gatók listáját. Ez a lista tartalmazza azokat a szakdolgozati címeket is, 
ahol a hallgató titkosítást illetve bizalmas kezelést kért. Az ilyen esetek-

ultsági beállításokat kell alkalmazni a repozitóri-
umban.  

6. 

ták alapján kiegészítik, kategorizálják és besorolják a leírásokat, megfe-

szinten a dolgozatokat. 
 



 
CYBER SECURITY 
 

166 
 

A folyamat végén a megvédett szakdolgozatok  amennyiben nem vonatko-
zik rájuk titkosítás és bizalmas kezelés  ódon elfoglal-
ják helyüket a repozitórium egyik fontos egységében, a szakdolgozatok és diploma-

 
 

ronikus közlési formák és információhordozók elterjedése is nagyban hozzájárult a 
repozitóriumok megjelenéséhez. Tanulmányomban az elektronikus és a hagyomá-

Óbudai Egyetem intézményi repozitóriumának, az Óbudai Egyetem Digitális Archí-
vumának szolgáltatásait és kapcsolódási pontjait mutattam be. Végül egy speciális 
dokumentumtípus kapcsán  szakdolgozatok és diplomamunkák  mutattam be, 

rendszerével összekapcsolva. 
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Célzott támadás a közigazgatási szektor ellen 
 
 

 
 

 
 
Absztrakt 

 
 
Kulcsszavak:

 
 
I. Bevezetés 
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1. ábra 

Cégek által elszenvedett kibertámadások. 

Forrás: Kaspersky Lab [2017] 
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II. E-közigazgatási keretrendszer 
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1. táblázat 

Példák napjainkban az állampolgároknak és a vállalkozásoknak nyújtott 

szolgáltatásokra 
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2. ábra 

Az ügyfélkapu és hivatali kapu szolgáltatásaihoz történő kapcsolódás műszaki specifikációja. 

Forrás: KIB 21 [2008] 
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3. ábra 

Az ügyfélkapu és hivatali kapu szolgáltatásaihoz történő kapcsolódás logikai specifikációja. 

Forrás: KIB 28 [2008] 
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III. Célzott támadások az e-közigazgatás ellen 

 

 
4. ábra: Célzott támadások fő kiváltó okat. 

Forrás: Kaspersky Lab [2017] 
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5. ábra 

Jelentések az APT-kről. 

Forrás: ESET [2015] 
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6. ábra 

Jelentések az APT-kről. 

Forrás: ESET [2016] 

 
IV. Megelőzési lehetőségek a szervezetek  
és a felhasználók számára 



 
CYBER SECURITY 
 

178 
 

 
 



  
TANULMÁNYKÖTET 

 

179 
 

7. ábra 

Az e-közigazgatás topológiája. 

Forrás: Simon Iván [2018] 
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8. ábra 

Incidens adatok: 2018.04.27. - 2018.05.03. 

Forrás: NKI, NEIH [2018] 
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V. Összefoglalás 

 
 
Irodalomjegyzék 
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VÉDETT HELYISÉGEK BIZTONSÁGÁNAK SZEMPONTJAI 
SAFETY ACPECTS OF PROTECTED AREAS 

 
 

BRÉDA GÁBOR PhD hallgató 
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola 

 
ABSTRACT 

of data and information is of great 
importance. There are adequate and safe solutions from the aspect of the protection 
of recorded information. Nonetheless, upon closer inspection, areas where data of 
economic value is spoken out loud, the protection against information leak cannot 
be considered sure in all cases. The organization of the protection of spoken 

protection. It is necessary to define the notion of a protected area from the 
perspective of the subject. In the public sector data assets and information are 
protected with the help of legal provisions, on the other hand, in the pure private 
sector it depends mostly on the personal skills and fiscal opportunities of data 
administrators. Renowned manufacturers are working out protection solutions in 
IT environments that later appear in regulatory environments. But other widely 
known ways of acquiring information and the protection against them is not very 
much spoken of. This paper wishes to provide an explanation about the inter-
pretation data and information, and then it adumbrates the theoretical approach to 
classic, open-source intelligence solutions. Upon choosing the technical guideline, 
the article uses an own grouping to negotiate the relevant basic parameters of 
independent technical hardware that appeared with the presence of internet open 
market. 
 
1. Bevezetés 

-
ban. Minden ember illetve szervezet igyekszik megóvni bizalmas adatait, informá-

. A fizikai adathordozóra rögzített adatok és informá-
ciók megalkotott védelmi mechanizmusai, túlnyomórészt egy helyiség vagy épület-
komplexum meghatározott falai közé szorulnak. A napi valóság élethelyzeteit átte-
kintve azonban megállapíthatjuk, hogy azok nem csak rögzített formában és az erre 

által befolyásolva. 
A témát kutatva meghatározom a problémával kapcsolatos feltevést, körül-

határolva egy védett helyiség biztonsági igényeit. Áttekintem a témához kapcsolódó 
hatályos intézkedéseket, valamint csoportosítom az internet által kínált, nagy 
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számban megjelent, fokozott biztonsági ko autonóm információ-
 

 
2. Adat és információ 
A köznapi kommunikációban sokszor beszélünk adatról, információról a fogalma-
kat egymással szinonimaként is használjuk. E tisztázni szükséges 
közötti különbséget. Az adatokat birtokolni és ismerni, nem jelenti önmagában azt, 
hogy információ birtokában vagyunk, tovább gondolva, ha információink vannak, 
az sem jelent azt, hogy tudásunk lenne. A világ szervezeteinek információs hátterét 
szemügyre véve az -

minden bizonnyal 
egy túlcsordulást okoz, amely újabb problémákat generál. -

 és mennyiségben, teljessé-
gében rendelkezésre áll, amely egy optimális döntés meghozatalát tökéletes háttérrel 
tudja ellátni a információk megalkotásához. 

-
mációéhséggel küzdött. Az elmúlt kétszáz évben, közeledve napjainkhoz, a techno-

gyorsaságú hírközlési berendezések állnak a hétköznapi ember rendelkezésére. Egy, 
etben valamilyen adatot generál, ame-

lyek rögzítését sokszor állami fenntartású cégek végzik. A tárolt mennyiség ellenére, 
 kimeneti cél. Nincs minden esetben kimeneti 

koncepció az adatok több szempontból való feldolgozásával kapcsolatban. Tulaj-
donképpen a nagy kihívást manapság, nem az adatok megszerzése és raktározása, 

 Az adat, az információ és a tudás nem ugyan azt 
jelenti. A Russel Ackoff (1988) által megfogalmazott elméleti kapcsolatot a piramis 
modell szemlélteti a legjobban az 1. ábrán. Az adat az alappillér, melynek feldol-
gozásával juthatunk az információhoz. Az információk összessége tudás halmazt 
képez, amely hozzájárul a bölcsesség, vagy hatalom kialakulásához. Az adatok 

szerezni kívánt 
tudást. Míg az információ sajátos jelentésjelleggel bír, addig a tudás az információk 

 Egy információ, az alapjául szolgáló adatok 
révén, több beágyazott jelentéstartalmat is kifejezhet (Bellinger, Castro, Mills, 2004). 

 és hatalom 
amely logikai rendezéssel további döntéstámogató értéket képvisel. Az informá-
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ciókból rendelkezésre álló tudás, elengedhetetlen a jó döntések meghozatalához 
(Zoltayné 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ábra 

Modell az adat, információ, tudás, hatalom kapcsolatára 

Figure 1. Flowchart model of Data, Information, Knowledge, and Wisdom 

Forrás: Russel Ackoff alapján; saját szerkesztésű ábra 

 
A tudásszintet tovább elemezve, Polányi (1966) szerint a tudást kétféle 

módon értelmezhetjük. Egyik módja a rejtett tudás 
tudás. Míg a rejtett tudás a tapasztalatokon, emberi tulajdonságokon, szándékon 
képze-leten és kreativitáson valamint helyzetfelismerésen alapul, úgy a közvetlen 
(explicit) tudás direkt kapcsolódik az információhoz a racionális logikus gondolko-
dáshoz. Fontos megállapítás továbbá, hogy a tudás nem alakul ki magától. A tudás 
egy folyamat terméke, azaz keletkezik. Nonaka és Takeuchi (1995) kutatásukban 
használták Polányi tudáskategóriáit, elméletük szerint tudást lehet szerezni az infor-

létezik az a fajta tudás, amely az adatok saját feldolgozásából ered, így az információ, 
majd a tudás a megalkotójuk munkáján keresztül válik kész értékké. Érdekes megál-
lapítás, hogy a rejtett, vagy nevezhetjük hallgatólagos tudás mechanikáját nehéz 

A kö

mögöttes logikát, majd biztosítja a hiányzó adatokat és információkat. Amennyiben 

 
A jó döntések meghozatalához lényeges 

áll 
rendelkezésünkre egy probléma megoldása során, annál lehet 

információ magunkévá tétele szinte lehetetlen feladat. nincs elég 
nk, vagy nincs  
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tudnánk szerezni minden információt lehetséges, 
hogy annak mennyisége olyan hatalmas mértéket öltene, hogy nem tudnánk fel-
dolgozni azt. A döntések velejárója nagy általánosságban az információ hiánya és a 
bizonytalanság, így válik értékké a megszerzett információ mennyisége és pontos-
sága. Az információt, a jó információ lehet: pon-
tos, i , átfogó, alapos (Szikora, Tóth, 2015). Összegezve, egy információ nem 
mondja meg, hogy mit kell tennünk, csak segít eldönteni annak végrehajtását. Az 
élet adta döntési helyzetek nem sablonosak, minden esemény saját körülményei kör-
nyezetében zajlik, így nem tudunk pontos modellt adni egyik helyzet megoldására 
sem. Amennyiben az informáci vé válik az 
ember számára 
információ feldolgozó kapacitása, saját magát hátráltatva (Miller,1956; Simmel 
1950; March, Hevner, Ram, 2000). A tárgyaltak miatt válik fontossá, hogy adott 

, értékkel bíró kész információkhoz juthassunk, amelyek a döntési 
bizonytalanságot megf válik 
relevánssá az információ védelmének kialakítása. 
 
2.1. Védett helyiségek 
A védett helyiségek kialakításának meghatározása, mindig a megoldani kívánt 

Példákat állítva válik egyér-
helyiség mechanizmusának megér-

tése alapkövetelményt állíthatunk 
egy ilyen helyiséggel kapcsolatban. 

A legklasszikusabb esetben a fizikálisan megfogható értéktárgy biztonságba 
helyezése a cél. Az ilyen helyiség tipikusan a bankokban található széf. Továbbá 
f , vagy be jutása elleni védelem megalkotása is, ez tipikusan 
az állatkerti ketrec, vagy a börtöncella megvalósítása. Más megközelítésben védett 
helyiség kialakítható a természet elemi ereje ellen is, f

kiala-
kítva. A témához közeledve ismert a katonaság, valamint a polgári védelem által 
létrehozott védett objektumok és óvóhelyek létezése is, amely szintén a védett helyi-
ség kategóriába sorolható, és itt a fizikai védelem kialakítása a cél 
a pusztító, az emberi szervezetet károsító hatásokkal szemben. Itt már követelmény 
lehet a stabil kommunikációs rendszer kiépítése, valamint ellentevékenység indítá-
sára alkalmas helyiség megalkotása. -

hatásoktól kell megóvni a kutatók val
 (Bréda, 2016). 
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2.2 A téma szempontjából releváns védett helyiség 
meghatározása 
A téma szempontjából a védett helyiség fogalmát meghatározva, az olyan elhatárolt 
térrészt nevezünk védett helyiségnek: ahol érzékeny, értékkel bíró adatok és infor-
mációk, (az arra jogosult helyen, adatok és információk)  fordulnak  bár-
milyen ismert fizikai formában. A megvalósítani kívánt cél az, hogy azok az adatok 
és információk amelyek ebben a védett helyiségben  azok illetéktelen szá-

jogosulatlan fél általi megszerzése, 
ne legyen lehetséges. Cél egy egységes védelmi szilárdság kialakítása, és annak fenn-
tartása. 
 
3. Az adatvédelem 

a hozzáférés jól definiálható. Egy helyiség védelmét, ahol a védeni kívánt adatunk és 
információnk tárolt formában jelen vannak, alapesetben mechanikai és elektronikus 

-
vezése is kialakítható, amely jó hatékonysággal biztosíthatja a helyiség illetéktelenek 
behatolása elleni védelmét, vagy alapesetben jelzést kaphatunk egy behatolási kísér-

  
 informatikai berendezések 

üzemeletetése és az IT biztonság szinten tartásának zámos gyártó 
dolgozik védelmi megoldások létrehozásán és fejlesztésén. Támogatást nyújtva a 

-
dások elleni védekezéshez. A jól karbantartott rendszerek, l integ-
rálják a kiadott frissítéseket. A témában szabványok ek el, amelyek komplexen 
kezelik az IT biztonság területét. Ezek közül csak egyet említve az MSZ ISO/IEC 
27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rend-
szerek. Követelmények." 
komplex megoldást nyújthat a védelem megalapozása terén. 

Az állami és közigazgatási ágazatban az adat és információ védelme 
megközelítésben, -

és érzé-
keny adatait. A témakörben a legfontosabb jogi intézkedések felsorolva -
ekben láthatóak: 

2009. évi CLV. Törvény;  
2013. évi L. Törvény; Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-

biztonságáról 
90/2010 (III./26) Kormányrendelet; A -
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92/2010 (III./31) Kormányrendelet; A -
tonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól 

161/2010 (V./6) Kormányrendelet; A 
valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes 
szabályairól 

megóvása a cél viszont más háttérrel. A különbség az, hogy míg egy állami 
szerv, vagy hivatal illetve az azokkal kapcsolatban álló civil cég törvény által 

adatok, információk védelmére, a tisztán magán-
szférában csupán a saját érdek védelme a mozgatórugója az információvédelemnek. 
A magáncégek esetén az adat és információvédelem sokszor az adatgazda szakér-
telmén valamint az , törvényi védelmét az üzleti és magán-
titokról szóló jogszabályok alkotják ( [1], [2], [3], [4], [5] ). 

Az üzleti titok védelme az alábbi két jogszabály segítségével valósul meg           
( [7], [8], Cégvezetés 2002.) 

 2:47. §. [Az üzleti titok-
hoz való jog. Know-how (védett ismeret)] 

o 2:47. § (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 

egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által 

nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci 

ka
terheli. 
o (2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra 

vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény 

módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák 
nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a 
védett ismerethez va  
o a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 
o b) 
szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá. 
o (3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, 

 
1996. évi LVII. törvény (Tpt.); A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykor-

látozás tilalmáról; 
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o 4. § (1) Tilos a Polgári Törvénykönyvben meghatározott üzleti tit-
kot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosu-
latlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. 
o (2) Üzleti titok tisztességtelen módon való me
az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele üzleti kapcso-
latban  

 vagy bizalmi viszonyban 
 így különösen munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szonyban vagy tagsági viszonyban  -
ték meg. 

 
3.1 Az elhangzott szó védelme 

szempontjából fontos kérdés. Az adatok és az információk védelme, az általános-

mellett v -e? 
 

Az elhangzott szó védelmére konkrétan egyetlen hatályos kormányrendelet 
 ( [6] ): 

90/2010. (III. 26.) Kormány rendelet -
sén  

o 59. § 

legyenek.  
 

A fenti kormányrendelet szintén 
kapcsolható és szó szoros értelemben csak a 
meg irányelvet az elhangzott szó védelmében. Tovább kutatva a témát, nem találunk 

llgatás mentes tárgyalás 
kivitelezésére. A kutatásom egyik céljának tekintem egy ilyen környezet definiált 
létrehozását, valamint az egyenszilárdság fenntartásához való intézkedések megha-
tározását , Környei 2015). 

 
4. Biztonsági rés meghatározása, hipotézis 
A hagyományos munkaszervezésben az adatok és információk feldolgozásának 
folyamata, valamint az azokból nyert eredmények, információk, gyakran hangzanak 

n a munkamegbeszéléseken. Ezzel létrehozva egy újabb fizikai közeget, 
ahol az információ, természetes közegében az ember számára talán a legkönnyebben 

 Feltevésem szerint az eddigi kutatásaim eredményeit 
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figyelembe véve, ma Magyarországon nincs megfel
adatok szóbeli tárgyalási helyszínének kialakítására, valamint 

defin megalkotására. 
további kutatást kell végezni az akusztikai 

információszerzés terén és meg kell vizsgálni az elhangzott szó 
tartalmának fizikai védelmére vonatkozó megoldásokat. 
 
4.1 Technikai információszerzés 
Az információszerzést, két nagy csoportra osztható. Az egyik a humán megközelítés, 
miszerint az embert, mint eszközt használva, történik meg az információk megszer-

láthatjuk:  
Nyílt források kutatása az interneten 
Adatbányászat 
Rádiós közlemények elfogása, demodulálása, az információ visszafejtése 
Informatikai támadások  
Hamis weboldalak létrehozása 
Lehallgatás 

Ebben az esetben az információk megszerzésére, valamilyen a technika által 
kínált megoldás nyújt segítséget.  

A témát tekintve az utolsó pont, a lehallgatás" bizonyul a legnagyobb fenye-

probléma eszközrendszerét tekintem át a védett helyiségek fenyegetése szempont-
jából (Vadász, 2014). 
 
4.2 Új fenyegetettség megjelenése 
A kérdéskört megvizsgálva, találhatunk egy biztonsági problémát, amely napjaink 

 
Századunk felgyorsult világában, az információhoz való gyors hozzáférés, 

valamint a hírkö

továbbítására szolgáló -
hetetlen és megfizethetetlen volt, addigra napjainkban, szinte bárki hozzáférhet 
sokkal nagyobb tudású készülékhez, akár anonim módon internetes vásárlás segít-
ségével. A világhálón található kínálatot áttekintve 
iparág épült a  

  

termék eladási rátája rohamosan megnövekedet
kereskedelmi 

piacon, az  
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e-
lelve etikus formában történik. A valóságot analizálva és a napi sajtót szemügyre 
véve azonban gyakran találunk olyan cikkeket, amelyeknek tartalma etikátlan hír-
szerzési, információszerzési metódusból származhat, vagy maga az ilyen infor-
mációszerzési m -
vek, külön engedély birtokában alkalmazhatják a 
technikákat nyomozati céllal. A polgári használata az ilyen módszert használó tech-
nikai berendezéseknek tilos. Mégis újból és újból kiderül, hogy létezik a probléma. 
 
4.3 Autonóm információrögzítő hardverek áttekintése 

a, 

tárgyalt berendezések bekerülése és alkalmazása. (Itt kell megemlítenem, hogy jelen 
téma nem foglalkozik az információszerzéssel és azok 
elemeivel.)  

Áttekintettem az internetes áruházakban hirdetett, a téma szempontjából 
releváns készülékek am azokat amely a 2. ábrán 
látható. A felhozott kínálatot áttekintve látható, hogy egy egész iparág épült a kis-

zések gyártására, függetlenül a rögzíteni kívánt fizikai 
 rögzített felvételek formátuma 

analóg technikákat teljesen kizárva 
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2. ábra 

Az interneten található információrögzítő berendezések osztályozása működés szerint 

Figure 2.: Classification information gathering equipment operating principle found on the 

internet 

Forrás: saját kutatás alapján, saját készítésű ábra 

 
Látható, hogy a megfigyelni kívánt fizikai információ, amelyeket az áttanul-

mányozott berendezések érzékelni képesek
alapparaméter köré tagolódnak. Kép  
paramétercsoport, valamint ezek kombinációi. 

ani azok villamos 
táplálását. A vizsgált eszközök lehetnek közvetlen hálózati táplálásúak, egyéni akku-
mulátoros- ek, valamint 
energia kiesést saját beépített akkumulátorról áthidaló típusok. 

A rögzített fájlokhoz való hozzáférés módja, szintén három csoportba sorol-
ható

-
zített eseményt. A rögzítményhez való hozzáféréshez szükséges az eszközhöz való 
újbóli hozzáférés. 

-
 

úton, vagy vezetékes megoldás révén. Ennél a megvalósításoknál nem szükséges a 
berendezéshez való állandó fizikai hozzáférés, elég egy egyszeri elhelyezés. Végig-
gondolva egy gondolatbeli elhelyezést, vezetékes megoldás alkalmazása esetén nem 
elég csupán az elhelyezés egyszeri hozzáférés, itt konkrét kábe-

biztonsági kamerarendszer kiépítésére és az azzal járó kiépítési feladatok elvég-
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-
tonságuk szempontjából a leg stabilabb. A rádiós típusokat megvizs-
gálva tulajdonképpen az alap analóg modulációs eljárástól, napjaink telekommu-
niká rádiós kommunikációs eljárásokig szinte a teljes 
paletta megtalálható. Egy egyéni analóg, vagy saját 

WIFI, Bluetooth valamint GSM technológia esetén maximalizált, a technológia 
szabványrára 

 az adó teljesítményének növelésével, azonban 
szabványos hálózat és ahhoz 

 
Az információs tartalom , tulajdonképpen a szokványos digi-

mobiltelefon, médialejátszó. H készülék esetén lehetséges, hogy 
 

Az ere
rohamos csökkenése, valamint a szabad piac miatt a hozzáférés szabadabbá vált, 

önmagában még nem is lenne baj, de társadalmunk sajnos a rossz irányba tart a 
bizalom terén. -
ségekkel, az hirtelen társai ellen használhatja, társadalmunk jóságának megítélését 

A média csatornáinak hírközléseit, 
valamint a téma eddigi kutatási eredményeit összevetve, eltolódás várható az 
információszerzés módszerei tekintetében (Töltési 2006). 
 
5. Összegzés 
A cikk témáját végigtekintve megállapítható, hogy probléma van az információ vé-
delem területén. Egy hipotézist határozok meg, miszerint az elhangzott szó védelme 

védelmi intézkedéseket az  szó védelmében. Az átfogó 
kutatás során, az internetet mint multi-funkciós felületet kihasználva, olyan techno-
lógiai és információszerzési indirekt felületet is igénybe vehetünk, amely a világháló 

korszakban -
e exponenciális mértékben csökkent, 

már- -
ek mérete is arányosan csökkent, í -

séget biztosítva azok rejtett megvalósítására. 



 
CYBER SECURITY 
 

196 
 

Véleményem szerint a tárgyalt terület védelmének meghatározására, vala-
mint a , 
az érintett szabályozói környezetben, mivel azok nincsenek adaptálva a jelenlegi 
technológiai feltételrendszerre (Lazányi 2015). 

Amennyiben a protokollok (SOP) nem tudják lekövetni a technológiák 
gyors 

 Lehetséges ok alapján, még 
jobb lenne, a szerves részévé 
válna a rendszernek (Lazányi 2016). 
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Abstract 
This information security assessment provides an objective and at the same time 
comprehensive picture of the state of security, control and risk management areas. 
To determine the information security context and to obtain real values, an exa-
mination of the documents and information systems which are part of the network, 
as well as potential threats and dangers to the network, must be carried out. In accor-
dance with Hungarian Law, the Hungarian Police must guarantee the security of 
police information networks, therefore development must focus on the administ-
rative, logical and physical areas. These areas are determined at an organisational 
level and at the level of police information networks. The tasks and measures neces-
sary to achieve security strategy objectives and to fulfil requirements are outlined in 
relation to these areas. 
 
Keywords: information security, security class, strategy, measures, administ-
rative, physical, logical. 
 
Introduction 
In order to determine information security tasks for the police information systems, 
and especially the security of its information networks, an analysis concentrating on 
several areas over a long span of time must be conducted. The primary starting point 
is the current status quo. Police information networks will be analysed in the context 
of police information systems. 

When examining the information security of systems, from an administra-
tion security point of view, document analyses must be carried out, where the 
security status of each police information system is determined by sampling, which 
can be then extrapolated to the system as a whole. In order to obtain real values, 
during the sampling process the potential threats and dangers to priority infor-
mation networks must be examined, for which document analyses on the administ-
rative area must be carried out, and vulnerability inspections and risk analysis must 
be conducted on the physical area. These results raise real practice-oriented 
information security questions, based on which any deficiencies and experiences the 
requirements for priority police information networks can be determined. The pur-
pose would be to make them comply with the required security level and protection 
on a system level. However, the current analysis is limited to the administrative 

mailto:feherjenator@gmail.com
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context, and is revealing only the results of information security document analyses. 
The whole information security context together with physical analysis and its 
instruments, and the results of vulnerability and risk assessment are omitted. Based 
on the results of the analysis, the areas for development can be determined. 
 
The Current Status Based on Document Analysis 
Both Hungarian expert recommendations and international recommendations have 
been included in the analysis of information security documents. The Provisional 
Information Security Rules of the Hungarian Police and the Chapter 10.6 Appendix 
'A' of the ISO/IEC 27001:20013 standard regarding network security requirements 
were used as baseline information security documents. 

During assessment of the current information security status of the police 
information networks, the above documents were thoroughly analysed. The 
provisions relating to the information security of information networks are limited 
in terms of in space and time. The analysis regarding the information security of 
police information networks is restricted in time to the current managerial period 
of documents made since 2012. Precisely because of this criteria, the purpose of 
analysing the above mentioned two documents is to reveal information regarding 
determinations about the current status of information security of police infor-
mation networks. 

Documents including the above mentioned issues include references to the 
information security of the examined police information networks. However, a lack 
of administrative measures led to a lack of physical measures. In order to determine 
these deficiencies, further research of the contents of the above examined 
documents and of the baseline documents is necessary. 

Continuing the analysis and determining criteria based on the above, strate-
gically important regulations and relevant information documents are distingu-
ished. Based on this documents made at the managerial level of information system 
security of the police information networks; documents determining information 
security measures of the examined police information networks and documents 
influencing those documents can be clearly distinguished. 

 
The first stage of document research is to find regulations relating to 

analysis of the subject of police information. The acts and decrees listed below were 
examined from an information security and data security point of view: 
 

 Act CLV of 2009 on the Protection of Classified Information, 1 
 Act IV of 2000 on Information Security, on the Confirmation and Announ-

                                                           
1 Act CLV of 2009 on the Protection of Classified Information 
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cement of the 06 March 1997 NATO Agreement in Brussels,2 
 Government Decree No. 218 of 2011 on the Specific Rules of Acquisition 

Requiring Classified Information or Measures Concerning the Country's 
Basic Security, National Security Interests or Special Security Measures,3 

 Government Decree No. 161 of 2010 on the Detailed Regulations of Classi-
fied Information Security and on the Authorisation and Official Supervi-
sion of Cipher Activity4 

 Government Decree No. 92 of 2010 on the Detailed Rules of Industry 
Security Verification and of Issuing Site Security Certificate,5 

 Government Decree No 90 of 2010 on the Rules of the National Security 
Authority's Operation and of Managing Classified Information,6 

 Regulations in the subject of data security and information security: 
 Act CLVII of 2010 on  National Data Property, 7 
 Government Decree No. 38 of 2011 on Securing Data Processing of State 

Registers Falling Within the Scope of National Data Property,8 
 Act CXCVI of 2011 on National Assets, 9 
 Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and 

Freedom of Information, 10 
 Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Communication, 11 
 Act C of 2003 on Electronic Communications, 12 
 Act L of 2013 on the Electronic Information Security of Central and Local 

Government Agencies, 13 
 Government Decree No. 65 of 2013 (8 March) as the Implementing 

                                                           
2 Act IV of 2000 on Information Security, on the Confirmation and Announcement of the 06 March 

1997 NATO Agreement in Brussels 
3 Government Decree No. 218 of 2011 on the Specific Rules of Acquisition Requiring Classified 

Information or Measures Concerning the Country's Basic Security, National Security Interests or 

Special Security Measures, 
4 Government Decree No. 161 of 2010 on the Detailed Regulations of Classified Information Security 

and on the Authorisation and Official Supervision of Cipher Activity 
5 Government Decree No. 92 of 2010 on the Detailed Rules of Industry Security Verification and of 

Issuing Site Security Certificate 
6 Government Decree No 90 of 2010 on the Rules of the National Security Authority's Operation and 

of Managing Classified Information 
7 Act CLVII of 2010 on  National Data Property 
8 Government Decree No. 38 of 2011 on Securing Data Processing of State Registers Falling Within the 

Scope of National Data Property 
9 Act CXCVI of 2011 on National Asset 
10 Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and Freedom of Information 
11 Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Communication 
12 Act C of 2003 on Electronic Communications 
13 Act L of 2013 on the Electronic Information Security of Central and Local Government Agencies 
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Regulation of Act CLXVI of 2012 on Identification, Designation and 
Defence of Vital Systems and Facilities ,14 

 Government Decree No. 301 of 2013 (29 July) on the 'Scope of Duties and 
Authority of the National Electronic Information Security Authority and of 
the Information Security Supervisor, and on the Administration Procedure 
of the National Security Authority',15 

 Government Decree No. 233 of 2013 (30 June) on the 'Scope of Duties and 
Authority of the Governmental Incident Handling Centre and Portfolio 
Incident Handling Centres of Electronic Information Systems; and of the 
Incident Handling Centres of Vital Systems and Facilities'16 

 Ministry of Interior Decree No. 36 of 2013 (17 July) on the 'Portfolio Rules 
of Safety Oversight and Verification of Closed Purpose Electronic 
Information Systems'17 

 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) 
on the 'Requirements of Security Class and Security Level Classification 
Regarding Technology Security  and Secure Information Devices and Pro-
ducts as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information Security of 
Central and Local Government Agencies'.18 

 
The second step is to examine regulations determining information security 

on the portfolio level. The regulations below are highlighted:  
 

 Government Decree No. 1277 of 2010 on the Necessary Measures for 
Government Information Consolidation,19 

 Ministry of Interior Instruction No. 12 of 2012 on the Information Strategy 

                                                           
14 Government Decree No. 65 of 2013 (8 March) as the Implementing Regulation of Act CLXVI of 

2012 on Identification, Designation and Defence of Vital Systems and Facilities 
15 Government Decree No. 301 of 2013 (29 July) on the 'Scope of Duties and Authority of the a National 

Electronic Information Security Authority and of the Information Security Supervisor, and on the 

Administration Procedure of the National Security Authority' 
16 Government Decree No. 233 of 2013 (30 June) on the 'Scope of Duties and Authority of the 

Governmental Incident Handling Centre and Portfolio Incident Handling Centres of Electronic 

Information Systems; and of the Incident Handling Centres of Vital Systems and Facilities' 
17 Ministry of Interior Decree No. 36 of 2013 (17 July) on the 'Portfolio Rules of Safety Oversight and 

Verification of Closed Purpose Electronic Information Systems' 
18 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the 'Requirements of 

Security Class and Security Level Classification Regarding Technology Security and Secure 

Information Devices and Products as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information Security 

of Central and Local Government Agencies' 
19 Government Decree No. 1277 of 2010 on the Necessary Measures for Government Information 

Consolidation, 
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of the Ministry of Interior, 20 
 Ministry of Interior Instruction No. 21 of 2011 on the Information Security 

Policy of the Ministry of Interior,21 
 Ministry of Defence Instruction No. 94 of 2009 on the Information Security 

Policy of the Ministry of Defence, 22 
 Ministry of Transport, Telecommunications and Energy Instruction No. 8 

of 2009 on the Information Security Rules of the Ministry of Transport, 
Telecommunications and Energy.23 
 
Though the above examined documents are related to the subject of 

information security of information networks, and can be associated with the police; 
they do not contain an evident regulation regarding requirements for information 
security of police information networks. However, all of them can be used to reveal 
the above mentioned deficiencies. 

If we identify the police as a portfolio organisation of the Ministry of 
Interior, then approaching the question of information security issues of police 
information networks, we find concrete references to the field of network security. 
For example, the Ministry of Interior Instruction No. 12 of 2012 on the Information 
Strategy of the Ministry of Interior, Chapter IV Strategic Development Areas Sub-
Chapter 1 Network Development Policy clearly states: 'Efforts should be made to 
apply modern virtual technologies, which must be supported by establishing a 
proper data-processing network. Information services must be provided by 
centralised and integrated systems.' It also notes the necessity of establishing 
physical security instruments, saying that 'border firewalls must be established on 
the information networks of organisations. The organisation must outline the 
borders of its information network, and must provide every protection within those 
borders. It must apply such uniformly reliable tools and wholly-owned security 
procedures which guarantee the safety of data trafficking and storage.' 

 
Putting great emphasis on physical security, it underlines that 'the server 

rooms of the Ministry of Interior and its portfolio organisations must be classified 
into the proper security levels in accordance with the qualification level of the data 
it stores and its systems. In order to minimise risk margins and increase security, by 
depreciation replacement it must be attained that all parts of the information 

                                                           
20 Ministry of Interior Instruction No. 12 of 2012 on the Information Strategy of the Ministry of Interior 
21 Ministry of Interior Instruction No. 21 of 2011 on the Information Security Policy of the Ministry of 

Interior 
22 Ministry of Defence Instruction No. 94 of 2009 on the Information Security Policy of the Ministry 

of Defence 
23 Ministry of Transport, Telecommunications and Energy Instruction No. 8 of 2009 on the 

Information Security Rules of the Ministry of Transport, Telecommunications and Energy 
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equipment are younger than 6 years.'24 These measures weren't contained in the 
examined documents. 

The Ministry of Interior Instruction No. 12 of 2012 on the Information Stra-
tegy of the Ministry of Interior document ordains the set-up and management of a 
documentation system, and states that 'to protect the information network of the 
Ministry of Interior and its portfolio organisations, archiving electric data, creating 
and managing centrally organised directories, keeping records of access to infor-
mation systems, logging electronic and paper copying, and printing processes must 
be focused on the IT domain.'25 

Concrete determinations regarding local networks are also contained: 'du-
ring the consolidation of local network infrastructure, approximately 4000 new UTP 
CAT5e network endpoints are set-up (alongside the refurbishment of the already 
existing 5000 endpoints). Connecting server farms to local networks is going to be 
guaranteed by Gigabit Ethernet, by homogenising and wholly replacing active 
devices.' [25, P. 15] 

Keeping in mind the above results (which can be efficiently used in deve-
loping further police information security documentations), professional standards, 
based on which further research could be conducted, must be reviewed in order to 
obtain an accurate understanding of the previously determined points. Unfor-
tunately, in the time period determined above, no further expert directive docu-
ments have been created which would have enabled analysis to be continued in the 
field of network information security. Therefore, the used references of the above 
documents are examined in order to enable recommendations for correcting other 
deficiencies. International and Hungarian standards relevant to the analysis of 
police information network security are clearly identified. See below for the stan-
dards actually used:  
 

 Bill of 2012 on the Identification, Designation and Defence of Vital Systems 
and Facilities, 26 

 Recommendation No. 25 Hungarian Information Security Recommenda-
tions (Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások, MIBA),27 

 25/1. Hungarian Information Security Framework (Magyar Informatikai 
Biztonsági Keretrendszer, MIBIK),28 

                                                           
24 Ministry of Interior Instruction No. 12 of 2012 on the Information Strategy of the Ministry of Interior 

p. 14 
25 Ministry of Interior Instruction No. 12 of 2012 on the Information Strategy of the Ministry of Interior 

p. 15 
26 Bill of 2012 on the Identification, Designation and Defence of Vital Systems and Facilities 
27 Recommendation No. 25 Hungarian Information Security Recommendations (MIBA) 
28 25/1. Hungarian Information Security Framework (MIBIK) 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

205 

 

 Volume 25/1-3. Examination of Information Security Control (Az 
Informatikai Biztonság Irányításának Vizsgálata, IBIV),29 

 Volume 25/1-1. Information Security Control System (Informatikai 
Biztonság Irányítási Rendszer, IBIR),30 

 25/2. Hungarian Information Security Assessment and Certificate Scheme 
(Magyar Informatikai Biztonság Értékelési és Tanúsítási Séma, MIBÉTS).31 

 
International standards used: 

 ISO/IEC 27002:2005 and ISO/IEC TR 13335 international standards,32 
 ISO/IEC 27001:2005 standard, 33 
 ISO/IEC 27001:2013 standard.34 

 
According to their relevance, a short summary is made of the importance of 

standards considered during the analysis: 
Recommendation No. 25 Hungarian Information Security Recommen-

dations (Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások, MIBA) was made at the behest 
of the Central Office for Administrative and Electronic Public Services of the 
Hungarian Prime Minister's Office. The MIBA's main goal is to facilitate the estab-
lishment and maintenance of safe information systems. Conforming to internati-
onal standards and recommendations, the MIBA has three parts: 

The 25/1. Hungarian Information Security Framework (Magyar Informa-
tikai Biztonsági Keretrendszer, MIBIK)35 considers the issue of information security 
from an organisational point of view. Therefore the MIBIK is aimed at leaders 
responsible for controlling and managing secure information systems, and at 
experts evaluating the fulfillment of requirements regarding the organisation as a 
whole.  

The Information Security Guidance for Small Organisations (Informa-
tikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezetek Számára, IBIX)36 provides advice for 
organisations lacking a significant information system and a specifically trained 
information staff with setting up their secure information systems. 

                                                           
29 Volume 25/1-3. Examination of Information Security Control (IBIV) 
30 Volume 25/1-1. Information Security Control System (IBIR) 
31 25/2. Hungarian Information Security Assessment and Certificate Scheme (MIBÉTS) 
32 ISO/IEC 27002:2005 and ISO/IEC TR 13335 international standards 
33 ISO/IEC 27001:2005 standard 
34 ISO/IEC 27001:2013 standard 
35 Hungarian Information Security Framework (MIBIK) 
36 Information Security Guidance for Small Organisations (IBIX) 
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The MIBIK is based on the ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:200537 and 
the ISO/IEC TR 1333538 international standards, and the governing EU and NATO 
regulations. 

The Volume 25/1-1. Information Security Control System (Informatikai 
Biztonsági Irányítási Rendszer, IBIR) is part of the MIBIK, which concerns the 
planning, maintenance, control and repair of information security. Other parts of 
MIBIK are the Information Security Control Requirements (Informatikai Biztonság 
Irányítási Követelményei, IBIK), which provides advice to improve the efficiency of 
handling information security, enabling a unified method for handling require-
ments and tasks. The Information Security Control Check (Informatikai Biztonsági 
Irányításának Vizsgálata, IBIV) provides a methodological assistance for checking 
information security. 

 
The Hungarian Information Security Assessment and Certificate Scheme 

(Magyar Informatikai Biztonság Értékelési és Tanúsítási Séma, MIBÉTS)39 handles 
the issue of information security from a technological point of view. Therefore the 
MIBÉTS is aimed at leaders responsible for setting up and developing information 
systems, and experts carrying out the evaluation and authentication of information 
products and systems security. 40 

 
Numerous standards and recommendations address the issue of informa-

tion security. Often the ITIL141 and COBIT242 are used as references. The ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) is an internationally recognised 
document wholly covering information as a service. According to ITIL, security 
control, though an independent process, is integrated into other processes as much 
as possible. The Security Management volume of ITIL uses the BS779943 standard as 
reference for expanding ITIL processes with security control. The COBIT is a 
document known and recognised internationally by information system inspectors, 
containing guidelines for organizing and especially checking information systems. 
It puts a great emphasis on security, however it does not provide detailed 
elaborations. 

 The ISO/IEC 15408 standard (Common Criteria)44 has a predominantly 
technical approach, and it provides advice mainly for producers of information 

                                                           
37 ISO/IEC 27002:2005. standard 
38 ISO/IEC TR 13335. standard 
39 Hungarian Information Security Assessment and Certificate Scheme (MIBÉTS) 
40 25/1. Hungarian Information Security Framework (MIBIK) 2008. pp. 5-7 
41 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 
42 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 
43 BS7799 
44 ISO/IEC 15408 (Common Criteria) 
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products. It provides very detailed and reliable requirements and procedures for 
qualifying the security of information devices. However, it does not provide detailed 
or adequately developed requirements for organisations operating or using 
information systems. 

Lately the 'technical report' is being increasingly widely used in the context 
of information security. The ISO/IEC TR 13335  Guidelines for the Management 
of Information Security (GMITS)45 is not a standard, despite being published as a 
part of the standard series of the International Organization for Standardization and 
the International Electrotechnical Commission, but instead a 'technical report'. In 
this case, a technical report provides descriptions of possible solutions, and is only 
revised once its contents are either invalid or are no longer used. The ISO/IEC TR 
13335 consists of five parts: 
 
1. Concepts and models for Information Security, 
2. Managing and planning Information Security, 
3. Techniques for the Management of Information Security, 
4. Selection of Safeguards, 
5. Safeguards for External Connections. 
 

'The ISO/IEC 27002:2013 is a crucial standard, because on the one hand it 
contains information security requirements and defence measures regarding all 
system components, and on the other hand from among several national documents 
this is the document that became an international standard, and is also used as a 
reference by the 'de facto' international standard ITIL. The ISO/IEC 27002 
standard though criticised as well is accepted as the base of information system 
security of different organisations around the world, and especially in numerous 
countries of the European Union. Therefore this international standard should be 
the basis of current requirements, keeping in mind the ISO/IEC TR 13335 standard 
and the relevant regulations of the NATO (Security within the North Atlantic Treaty 
Organisation (NATO)  C-M(2002)49) and the European Union (Security Regula-
tions of the Council of the European Union (2001/264/EK)).'46 

Document analyses in the context of police network information security 
and protection could not be found in the above outlined structure, neither directly 
nor indirectly. 

                                                           
45 ISO/IEC TR 13335  Guidelines for the Management of Information Security (GMITS) 
46 Dr István Ködmön, Information Security Reflecting The ISO27001 Standard,  Top Secret Stories, 

Hétpecsét Information Security Association, Budapest, 2008 p. 39 [unofficial translation] (Dr. 

Ködmön István, Információbiztonság az ISO27001 tükrében, Hétpecsétes Történetek, Hétpecsét 

Információbiztonsági Egyesület, Budapest, 2008. p. 39.) 



 
CYBER SECURITY 
 

208 
 

Areas for Development 
Based on the above it is apparent that police information networks are lacking from 
an information security point of view and development is necessary. 

In determining the areas for development, I drew on the procedural 
methodology of requirements for technology security, secure informational devices 
and products, and for the classification of security class and level, which is defined 

 the Electronic Information Security of Central and Local 

Act]) in the framework of the Ministry of National Development Decree No. 
77/2013. (19 December) (hereafter referred 
the Hungarian Ministry of National Development. The methodology  concent-
rating on the sections of the ISA relating to security areas and focusing on three 
spectrums (confidentiality, integrity and availability) of the police electronic infor-
mation networks  essentially enables the classification of these networks into five 
security classes and the determination of areas for development for police 
information networks. The security areas outlined in the ISA are as follows: 

 '
47; 

 'comprehensive protection: protection covering all elements of an electronic 
48; 

 'continuous protection: uninterrupted protection even under 
49; 

 'protection commensurate with risks: the protection of an electronic 
information system where the costs of protection are proportionate with the 

50. 
 
The above security areas can be further divided into the following areas: 

 Administrative; 
 Physical; and 
 Logical. 

 
The areas for development can be defined at an organisational level and at 

the level of police information networks in the scope of the analysed legislation. 

                                                           
47 Act L of 2013 on the Electronic Information Security of Central and Local Government Agencies, 

Hungarian Official Gazette No. 69 (25 April 2013), p. 50244 
48 Act L of 2013 on the Electronic Information Security of Central and Local Government Agencies, 

Hungarian Official Gazette No. 69 (25 April 2013), p. 50243 
49 Act L of 2013 on the Electronic Information Security of Central and Local Government Agencies, 

Hungarian Official Gazette No. 69 (25 April 2013), p. 50242 
50 Act L of 2013 on the Electronic Information Security of Central and Local Government Agencies, 

Hungarian Official Gazette No. 69 (25 April 2013), p. 50243 
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Administrative development objectives for the police organisation 
Since the ISA is the base document in determining the areas for development, the 
first administrative development objective concerning police information networks 
is identified as the security classification of electronic information systems  and 
thus indirectly of information networks. 

in determining the security class of its information system, is to implement com-
mensurately the requirements of confidentiality, integrity and availability having 

 
1.1.1. in the case of systems handling national data assets, the requirement 

of integrity is of the utmost priority; 
1.1.2. in the case of vital information system elements, availability is the 

main requirement; 
1.1.3. in the case of special personal data, the maintaining of confidentiality 

51 
Taking into account the determinations of the Regulation and Section 9 

Paragraph 2 Subsection b of the ISA, according to minimal law requirements I 
classify the Police as an organisation as Security Class Level Three. This classi-
fication means that the Police as an organisation has no system with a higher secu-
rity classification than Level Three, and 'the organisation concerned requires its 
electronic information security processes to be soundly regulated, the processes to 
be documented and the administrative security measures to be supported with 

52 
In a broader sense this definition means in the case of the Police that 'the 

security processes of electronic information systems are determined and are harmo-
nised with information security polici 53 

                                                           
51 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 

Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 

Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 

Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 1.1, Hungarian Official 

Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85388 
52 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 

Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 

Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 

Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.1, Hungarian Official 

Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
53 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 

Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 

Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 

Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.1, Hungarian Official 

Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
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Derived from the above, the apparent main objective for the Police is to lay 
down and according to the requirements applicable to the organisation 
concerned to document and to announce the information security strategy within 
the organisation, which sets out the method, instruments and schedule of realising 
security policy objectives. The information security strategy has to lay down 
objectives in the short, medium and long term, which ensures a fully-fledged 
security framework for the organisation. An additional potential objective is to 
determine the frequency of supervising and updating the information security 
strategy in the context of internal regulation of the information security strategy 
itself, thus guaranteeing the basic principal of continuity. 

 
Furthermore, the Regulation requires that 'the responsibilities relating to 

electronic information systems are determined and stakeholders are familiar with 
54  

Interpreting this standard in the context of the Police, the tertiary objective 
for the Police is to ensure that no unauthorised entity can obtain information on or 
modify the information security strategy. The information security strategy of the 
organization concerned should be harmonized with its other strategies (especially 
relating to budgetary and human resources planning, and changes in scope of 
activity and development) and with its vision. 

Moreover, the Regulation is permissive in this regard, since it only spells out 
as an expectation for the organisation concerned the Police
to demand security awareness, to conduct security training in informational and 
general professional areas, but the scheduling and way of conducting this training is 

55 Thus it does not regulate every aspect of security. 
 
The Regulation differentiates between the following administrative security  
areas: 

 Basic tasks at an organizational level; 
 Risk Assessment; 
 Design; 

                                                           
54 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 

Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 

Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 

Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.3.2, Hungarian Official 

Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
55 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 

Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 

Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 

Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.3.6, Hungarian Official 

Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
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 Procurement of Systems and Services; 
 Security Analysis; 
 Personal Security; taking into account the human factor; and 
 Awareness and Training. 

 
These general security areas have to be realised at an organisational level, 

have to be understood for the whole organisation, and in the case of police infor-
mation networks, can only be applied indirectly. 

Further security tasks could be added to the above areas and with those tasks 
further procedures and documentation as well. Based on an analysis of available 
police documentation and legal compliance, the conclusions are the following: 

 

networks;  
 In practice, there is an obvious lack in developing the above procedures or 

having outcomes from the above administrative activities; and 
 Tasks concerning the above areas are not determined. 

 
Development objectives for the physical security area 
In determining objectives for the physical security area, based on the guidelines laid 
down in the Regulation (considering the organisation in question is a law enfor-
cement organisation), the three-level security classification can be applied.  

In this case of analysing the physical security area, systems which are part of 
police information networks, but are above security class Level Three at the Police 
as an organisation, are not considered. 

Following this conclusion, in the case of this classification, the Regulation 

information system elements and that physical parts of the system are protected 
56 Of course, 

this requirement assumes that the organisation  in this case the Police  has already 
carried out a risk assessment, and is fully aware of the threats to the police informa-
tion networks. 

Among the requirements, the Regulation emphasizes the importance of 
availability, which assumes in the case of this classification that 'auxiliary jobs are 
created or are available as determined by the organisation c  

                                                           
56 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 

Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 

Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 

Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.3.7, Hungarian Official 

Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
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In the case of Level Three classification, an additional, strategic requirement 

 
During analyses of police information security documentation, the docu-

ments evidently did not contain the requirements outlined above. In conclusion, the 
remedy of deficiencies concentrating on the following areas was identified as an 
objective: 

 Risk Assessment; 
 Monitoring Physical Threats; 
 Creating Auxiliary Jobs; and 
 Establishing an Audit System. 

 
Development objectives for the logical security area 
As in the above case, in determining objectives for the logical security area, based 
on the guidelines set in the Regulation, the Level Three security classification 
systems are examined. In analysis of the logical security area, systems which are part 
of the police information networks, but are above security class Level Three at the 
Police as an organisation, are not considered. 

-

the extent of damage which may be caused by any threats. Again, the assumption 
that the requirements demand decision-making based on risk assessment reappears. 
During the process of security classification the Regulation assumes that 'the results 
of the risk assessment are considered upon developing se ,57 in this 
current case, in the case of police information networks. This requirement clearly 
shows that conducting risk assessments is crucial for realising the development 
objectives. 

However, there is no expectation of full implementation among the 
requirements. This fact is furthermore supported, because 'safety management goals 

58 This 
wording assumes a suspensive character of the implementation, which gives further 

                                                           
57 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 
Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 
Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 
Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.3.3, Hungarian Official 
Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
58 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 
Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 
Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 
Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.3.4, Hungarian Official 
Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
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possibilities in a forward-looking fashion to create new security objectives in the 
area of full implementation. 

Moreover, the Regulation consistently applies feedback in every aspect of 
security procedure. This security feedback mechanism appears on this classification 
level as well: ' 59 

During analysis of the logical security area, the fact that the minimal requ-
irements determined by legal norms are not apparent in the normative regulation 
in the case of the police information networks came to light. Therefore, the logical 
security area development objectives are as follows: 

 Risk Assessment; 
 Development of Safety Solutions; 
 Determination of Measurement Methods; 
 Tests; and 
 Vulnerability Analysis. 

 
Summary 
The aim of this examination was to identify areas for development by examining the 
information security context of police information networks.  

Based on the analyses' results on the information security context of infor-
mation networks, the information security status of police information networks 
could be determined.  

The aim of examining the documents was to identify expert directives 
referring to the information security status of police information networks. Docu-
ments dealing with the identified subjects contained references relating to the infor-
mation security of police information networks were considered in the examination. 

With regard to the above, the carried out examination required analyses 
concentrating on several areas in a long span of time. The analyses was conducted 
with regard to the vastness of the information network of the police. The primary 
starting point was the current situation. This analysis took into account relevant 
Hungarian and international recommendations. The Provisional Information Secu-
rity Rules of the Hungarian Police and the Chapter 10.6 Appendix 'A' of the ISO/IEC 
27001:20013 standard regarding network security requirements were used as 
baseline documents during the analysis of network information security requi-
rements. 

The research focuses were identified as assessment, examination of security 
classification, existing measures, applicability of regulations and physical feasibility.  

                                                           
59 Ministry of National Development Decree No. 77 of 2013 (19 December) on the Requirements for 
Technology Security, Secure Informational Devices and Products and Requirements for the 
Classification of Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 
Security of Central and Local Government Agencies, Appendix 2 Section 2.3.5, Hungarian Official 
Gazette No. 214 (19 December 2013), p. 85392 
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19 laws and legislative decrees were examined and analysed, looking for 
references to information security and relevant data security, during which the 
context of the information security of police information networks was researched. 

After this produced no results, a further five regulations determining 
information security on the portfolio level were reviewed. These touched on the 
subject of information networks and information security, and could be related to 
the police. Furthermore, they contained precise determinations regarding the 
increase of the network information security level, which can provide assistance in 
outlining the requirements for the information security of police information net-
works. Therefore, in extending research to expert resources, eight Hungarian and 
international standards were identified. 

Alongside theoretical examinations, practical realisation was also dealt with 
in the context of the description of police information networks. During these 
examinations it became obvious, that the police information networks were not 
classified, and therefore the circumstances of classification could not be examined. 

Summarising the above, information security can be considered underde-
veloped both from an administrative and information security measures point of 
view. With a lack of adequate regulation, the classification level of the police infor-
mation networks could not be determined. No documents were found which would 
have referred to security classification or its information security situation, risk 
analysis, risk management, procedures or measures. This encapsulated to a series of 
deficiencies, which provided evidence that information security regulations, 
measures, procedures and their physical feasibility are indispensable. Deficiencies 
revealed at each stage of the examination proved a cause and effect relationship 
among the examined points, meaning that deficiencies in one point led to defici-
encies in the following examined point. However, among regulations relevant to the 
domain, apparent references and definitions could be identified, processed and used 
to develop the information security level of police information networks. Applying 
these regulations, documentation can be developed to enable determination of the 
security classification of police information networks. Furthermore, by extending 
the circumstances of classification, measures and procedures can be developed to 
minimise information security risks. 
 

On the basis of the above regulations the information networks of the police 
were classified. Taking into account the Security Class Level Three organisational 
level classification, based on the security measures in the spectrum of confiden-
tiality, integrity and availability, the areas for development were determined. During 
the examination, the fact that the police information systems have no system with a 
higher security classification than Level Three, was considered a basic fact. In order 
to realise the categorised objectives, measures in line with the decree must be 
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determined. The order of realising these measures must be recorded in an action 
plan. 

  
This analysis covered the guidance table in the Annex of the Regulation, a 

1700 question survey, which helped to determine security classes as laid down by 
the Hungarian National Electronic Information Security Authority, and the manual 
made by the Hungarian Central Office for Administrative and Electronic Public 
Services. Based on these analyses, the most important range of measures for the 
police to implement were outlined. The range of measures were prepared based on 

77/2013. (19 December) on the Requirements for Technology Security, Secure 
Informational Devices and Products and Requirements for the Classification of 
Security Class and Level as defined in Act L of 2013 on the Electronic Information 

developments to protect the police information network were determined: 
During the development the range of measures has to be laid down in the 

following rules: 
 

 Organisational level basic tasks have to include the following regulations: 
o Risk Assessment; 
o Design; 
o Procurement of Systems and Services; 
o Security Analysis; 
o Personal Security; taking into account the human factor; and 
o Awareness and Training. 

 Physical security procedure has to include the following regulations: 
o Physical Entry Authorizations; 
o Supervision of Physical Accesses; 
o Checking of Visitors; 
o Emergency Lighting; 
o Fire Protection; 
o Monitoring Temperature and Humidity; and 
o Delivery and Transport. 

 Logical security procedure has to include the following regulations: 
o Configuration Management; 
o Planning of Business-as-usual; 
o Maintenance; 
o Protection of Data Carriers; 
o Identification and Authentication; 
o Verifying Access; 
o System and Information Integrity; 
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o Logging and Accountability; 
o System and Communication Protection; and 
o Response to Security Incidents 

 
Conclusion: there is an evident cause and effect relationship between links 

of the chain of the information security of the examined systems and measures as 
determined as a result of security level classification and procedures. The breaking 
of this chain creates an obvious cause and effect chain reaction. These cause and 
effect relations result in a risk of IT information security threats. 
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Abstract 

gains in every part of the system. Because of this, not only those systems are based 
on information and communication technology that exist only in cyberspace, but 
also those that have material manifestation. Cloud computing is one of the building 
blocks of information technology. Therefore the cloud computing has an impact on 
all industries. This is the reason why the result of cloud computing examination is 
important. The purpose of this paper is to synthesize the general architecture of 
cloud systems to standardize further studies of structure and technological aspects. 
This method is based on philosophical foundations and represents a new perspective 
in information technology. 
 
Keywords: cloud; general; architecture; structure; layer 
 
1 Introduction 
The history of the application of cloud computing is rather short. This technology 
appeared in 2008. Solutions used in building clouds are documented separately in 
accordance with the manufacturer's platforms used. However, documentations for 
the entire cloud system are missing because the manufacturing companies of 
construction components create only some parts of the cloud and have no interest 
in the standardization. The manufacturing companies are profit-driven and they 
strive for a monopoly situation. Therefore it is not in their interest to compare their 

clouds is only documented on the manufacturer's own platforms. The purpose of 
this paper is to synthesize the general architecture of information and com-
munication technology cloud systems. Producing the general architecture makes the 
study and the comparison of clouds simpler and more unified. This also applies to 
the safety aspect. The general architecture is the basis so that the security survey of 
cloud systems may be performed on a unified platform. This unified platform 
facilitates the negotiation of a possible vulnerability assessment and the 
establishment of the criteria of the risk assessment. 

The study should start by laying down the general principles of cloud 
architecture synthesis. Detection of the components required for operation is based 
on examination of solutions of component-manufacturers. For example: Cisco, 
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Computer Associates, Dell, EMC, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, 
Microsoft, Oracle, VM-Ware. These companies do not produce all part of cloud, but 

-
lementary elements and generalizing the equivalent elements of the solutions are 
needed to create the general structure. To produce a universal structure the study is 
based on philosophical foundations. This method is a unique way in information 
technologies and it creates a new aspect system. 

The bases of the study are the human thinking method (nature, abstraction, 
modeling, revision) and the philosophical abstract categories (thing, property, 
relation). These elements produce a matrix structure. According to the human 
thinking should address the vertical layers. These layers are analogous to infor-
mation technology layers (natural resources, artificial resources, virtualization, 
operation, management). The horizontal aspect system should be analogous to the 
base elements of the philosophical abstract categories. The extension of the hori-
zontal aspect system with primary and secondary system change (control, organic 
change) generates a dynamic system model. 

 
2 Study of structure 
The change in the demands of IT systems created the requirement system of the 
cloud. Technologies that meet the requirements determine cloud behavior. The 
international definition of the cloud is based on this behavior: "cloud computing is 
a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of 
configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 
services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management 
effort or service provider interaction" [1]. In order to examine the structure of the 
cloud one should study those components that define the behavior specified by the 
cloud definition. Additionally, it is useful to determine the indispensability of each 
component. 
 
2.1 Vertical structure 
Based on the definition of the cloud, its main features can be grouped around the 
following topics: availability, structure, capacity, flexibility and measurability [2]. 
The structure of traditional systems was the following: network, hardware, 
operating system, database layer and application layer. In this approach the 
operating system has shared the resources provided by the hardware. The model 
changed after the virtualization came out. Virtualization has appeared as a new layer 
between hardware and operating system [3,4,5]. This technology makes it possible 
to resize the hardware resources flexibly. The processing points get only those 
resources that they need [6]. In addition, this layer affects availability [4,6], capacity 
[7], and measurability [8]. Because of this the study should start by examining this 
layer. 
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When using virtualization, physical IT resources, such as data storage [9], 
processing capacity [10], and communication elements can be flexibly arranged into 
logical resource groups. Then these logical resources can be assigned to virtual 
processing points. In this way the physically used IT resources are separated from 
the logically necessary IT resources [3,11,12]. Furthermore the logical resource 
groups are the base of the measuring [8]. 

The operating system specified by the traditional model is above the virtual 
layer. In order to make a unified statement, the operating system, the database 
components, the application components and the data link components should be 
compressed into a single layer: the operation layer. The platform for this layer is the 

 is to implement business processes. The top 
management layer above this operation layer is complemented with cloud 
management components [7,13]. 

The hardware layer is below the virtual layer, which generates physical IT 
resources [9,10]. Additionally, the energy components that produce mechanical and 
building engineering resources for the hardware layer must be included in the 
model, because without that the cloud is inoperative. This bottom layer is the 
fundamental layer. 

These layers are all essential when designing the cloud. Furthermore, it can 
be observed that each layer corresponds to the theoretical modeling level energy, 
material, abstraction, replica, continuity. 

 
2.2 Horizontal structure 
To consolidate the negotiation of the horizontal structure one should organize the 
components around the philosophical abstract categories. These categories are: 
thing, property, relation. The first is the thing, what works, what performs the 
service. According to IT paradigm it is the processing or transformation. The second 
is the property, what determines how the thing works. In IT paradigm it is data or 
storing. The third abstract category is the relation that expresses the external 
relationship. According to IT paradigm it is the communication or transmitting. 
This paradigmatic triple reflects a general static approach. Supplementing these 
abstract categories with primary and secondary system change forms a dynamic 
model. The three abstract categories form a unit and the elements describing the 
change give the movement of the system. That is why all elements are mandatory. 
 
3 General architecture 
The created matrix structure is shown in figure 1 that is based on the above men-
tioned vertical and horizontal considerations and mandatory elements. Compo-
nents of the matrix structure are mandatory. If any component is missing the system 
will not meet the cloud requirements. This is the reason why this infrastructure can 
be referred to as architecture. 
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The architecture of cloud can be broken down into five main layers due to the 
principle of interconnection. Each of the layers represents one level of human 
thinking: the manifestation of energy, the manifestation of material world, the 
modeling layer of the human mind, the replica of reality and the layer of continuity. 

 
The earlier mentioned manufacturers produce only parts of this structure: Cisco 
creates hardware and management layer components; Computer Associates is 
developing management layer components; Dell, EMC, Fujitsu-Siemens, Hitachi 
produce fundamental, hardware and management layer elements; Hewlett-Packard 
creates components to all layers; IBM produces elements to all layers, except the 
virtualization layer; Microsoft creates virtualization, operation and management 
layer components; VM-Ware produces virtualization and management elements; 

implementations are different, but the operating principles are similar. This 
synthesis contains the logical model of the architecture in a universal manner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. General architecture of cloud 
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The most important advantages of this architecture are the high availability and the 
flexibility. But its complexity also carries the disadvantages. The high availability 

and this means greater technological risk and possibility of failure on each part [14]. 
Because of this, the creating and maintaining this technology is very expensive. This 
is the reason why the basic storing, processing and communication services are 
provided in larger service packages. The cloud technology is only one of the IT 
building blocks today. There are more and more applications and solutions that 

application options would go too far beyond the boundaries of this study. 
Considering the layer of energy as the bottom layer, the following can be determined 
for each layer. 
 
3.1 Fundamental layer 
The fundamental layer is the lowest layer of cloud architecture. It corresponds to the 
layer of natural energy management. It serves the hardware layer above it. In this 
layer the natural resources are transformed to mechanical resources by mechanical 
and building engineering solutions. Elements of the layer: 

Energy storages: the most important are the flexibility of the soil, the flexible 
constructions of the building, the flexible elements of suspended ceilings and raised 
floors, coolants, batteries. 

Energy converters: for example noise protection, vibration protection, earthquake 
protection architectural layers, mechanical heat dissipators and heat exchangers, 
aggregators. 

Energy Intermediaries: primary communal services such as water, waste water, gas, 
electricity, communication service components and their management components 
and pipeline networks, horizontal parts of the building. 

Layer management tools: all components that are designed to maintain the right 
conditions for this layer. For example air conditioning, dehumidification, pest 
control, groundwater and cooling water intrusion prevention, flood protection, 
earthquake protection, noise protection, vibration protection, traditional safety 
technology features from mechanical protection to fire protection and live defense. 
 
 
3.2 Hardware layer 
The hardware layer uses the services of the underlying fundamental layer and serves 
the virtualization layer above it. This layer is the logical equivalent of physical 
manifestation. In this layer the mechanical resources are transformed to physical IT 
resources by IT hardware devices. Elements of the layer: 

Physical data storages [9]: local and network storages, storage area networks, 
converged system components. 
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Physical servers [10]: traditional and group-servers, server-blocks, converged 
system components. 

Physical networks and network devices [10]: passive and active network devices, 
integrated multifunctional devices, modular devices, converged system 
components. 

Layer management tools [9,10]: administration and monitoring components, 
operation and support tools. 
 
3.3 Virtualization layer 
The virtualization layer uses the services of the underlying hardware layer and serves 
the operation layer above it. This layer corresponds to modeling in human thinking. 
This layer covers physical IT resources and creates flexible virtual IT resource pools. 
It also makes it possible to create virtual services for measuring. Elements [3,4,5,15]: 

Virtual data storages that are created from the organization of physical data 
storages, virtual storage spaces that serve virtual processing points. 

Virtual resource centers that are created from the organization of physical servers, 
virtual processing points that are designed to deliver business services. 

Virtual networks and virtual network devices. 
Management tools for the virtualization platform: administration, monitoring, 

operation and support tools 
 
3.4 Operational layer 
The operation layer uses the services of the underlying virtualization layer, pro-
viding operational parameters for the management layer above it. This layer corres-
ponds to the replication of reality in the human mind. Its platform is the operating 
system. Business processes are realized in this layer and all other layers are 
responsible for ensuring continuous and sustainable operation for this layer. The 
elements of the layer are the same as the components of the conventional network 
operating system approach: 

Database management [16,17]: database engines, engine management compo-
nents, middleware systems. 

Processing applications: components of the business logic and the graphical logic, 
visualization components. 

Communication components: connectors, middleware systems [17], portal 
systems. 

Conventional layer management: network service applications, administration 
and monitoring components, operation and support tools. 
 
3.5 Management layer 
The management layer is the top layer of the cloud. All layers provide data for this 
layer indirectly, but it relies directly on the operational layer. This layer is the logical 
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equivalent to ensuring continuity and sustainability. Elements of the layer: 
Data management tools: for example backup and archiving systems, storage hie-

rarchy systems. 
Management system of processing points: for example configuration and invent-

tory tools. 
Management system of network services. 
Management of management: for example decision support systems, control sys-

tems, validating systems, service management, change management. 
 
4 Conclusions 

documentations of implementations. It is also based on technological research of 
manufacturers. The progress of generalization and the creation of synthesis are 
individual in this topic and based on philosophical foundations. For this reason, the 
development of vendor-independent architecture is unique. In addition, the matrix 
structure used for modeling is individual. Assembly of the overall architecture of 
cloud in this manner is unique. It can be determined about the vertical layers of the 
matrix structure generated by the examination: each layer communicates with its 
adjacent layers; a given layer uses the layer underneath and serves the layer above. 
The fundamental layer is the layer of the energy management. The hardware layer 
is the layer of the physical manifestation. The virtualization layer is the layer of the 
human modeling. The operational layer is the functional layer of the business model. 
The management layer is the manifestation of the continuity of the system. All 

articulation of the matrix structure should be developed by storage, transmission, 
transformation, statogenesis and morphogenesis topics. Components of the matrix 
structure are mandatory. If any component is missing the system will not meet the 
cloud requirements. This is the reason why this infrastructure can be referred to as 
architecture. 
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Abstract 
In addition to mechanical changes automation plays an increasingly important role 
in the evolution of vehicles. The development of autonomous automobiles is the 
driving force behind the evolution of the IT infrastructure in vehicles. Self-reliance 
requires more and more automation. Enhanced level of automation requires 
increased operational reliability. This will also resulting an increased level of safety 
in the cyberspace of vehicles. Endangering cyberspace can also come from a threat 
of natural and human origin. IT security is the protection against threats of natural 
origin. It includes protection against natural and technological impacts. For these 
reasons, it is important to increase IT security in the IT infrastructure of vehicles. 
This paper examines IT security increasing system building technologies from the 
aspect of the overall IT infrastructure of vehicles. These technologies enable faster 
processing, increased availability and greater flexibility. The study requires the 
creation of a new vehicle automation categorization. Technologies are examined 
according to these new categories and the functional layers of the general IT 
infrastructure. 
 
Keywords: IT Infrastructure, IT security, increase, technology, vehicle 
 
1 Introduction 
For a long time, technological progress was a top priority in vehicle development. 
Shortly afterwards solutions appeared that affected the integrity of the consignment. 
This becomes more important for the transport of special items, living things, 
humans and dangerous materials. The following viewpoints were to enhance the 
comfort and driving experience. Later the environmental impact of vehicles became 
detectable. As a further problem, the amount of raw materials used to produce fuel 
is finite. Alternative solutions for fuel, engines and power transmission have 
appeared to maintain the environment and technology. The electronics and ICT 
(info-communication technology) help the development of sustainable technologies 
[1-2]. However the human factor is the biggest risk in the safety of vehicles. This risk 
is equally visible in the design, manufacturing, maintenance, driving of the vehicle 
and in the organization of the traffic. Sustainability requires the risks be treated. 
Automation reduces the human factor [2-3]. The use of electronic and information 
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technologies is the basis of automation. The use of ICT makes the question of cyber 
security important. IT security contains the protection of cyberspace against natural 
impacts and technological failures [4-5]. 

This paper explores IT security enhancing technologies from the aspect of 
IT infrastructure according to the vehicle automation and the automation of traffic 
organization. The analysis of IT security enhancing technologies follow the logic of 
the solutions used in the construction of ICT clouds. These technologies enable 
faster processing, increased availability and greater flexibility. The examination 
reveals that it is worth introducing wider categorization of vehicles and traffic 
management systems. Therefore, the study also proposes a new categorization. The 
IT security increasing technologies are analyzed according to these new categories 
and the IT infrastructure layers. 
 
2 IT security increasing technologies 
The need for increasing IT security has gradually emerged in the development of 
information technology. This primarily means independent operation from natural 
and technological impacts. Secondly it means that the management of resources is 
flexible. The cloud systems have developed along a similar criteria system. Thus, 
analysis of building technologies used in clouds can help in the examination. 

The first major problem of IT systems was to shorten the processing res-
ponse time. The answer was the grid technology. Later on to increase the availability 
became the main consideration. The solution is the cluster technology. Virtuali-
zation is the answer to the problem of flexible resource grouping. System protection 
against major impacts has led to the emergence of the disaster-tolerant solutions 
based on the split technology [4]. 

The purpose of grid technology is to shorten processing time. Performing 
tasks is autocratic. Multiple processing points perform a particular task at a time. 
Each processing point only performs a subtask that assigned by the controller 
component. If a processing point error occurs, the subtask is redistributed to 
another processing point. There is no need for fast communication between the 
components. Heterogeneous devices can be included in the system [4]. 

Cluster technology aims to increase availability. Performing tasks is based 
on a democratic principle. There are several processing points but one task is 
performed by only one processing point. If a processing point error occurs, another 
processing point takes over its role. The change of role is very fast and is based on a 
joint decision of the processing points. This mechanism only works with fast 
communication. This technology requires homogeneous processing points [4]. 

The primary purpose of virtualization is to ensure regrouping of resources. 
To achieve this possibility the resources of the virtualized structure layer are covered 
and are presented only in the required quantity and quality to the upper layer. This 
will ensure that the system resources are distributed flexibly. The goal of split 
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technology is replicating consistent system states to long distance. This will allow 
the system to restart in a remote place in case of a critical impact [4]. 

Cloud systems could be created by using these technologies. These tech-
nologies serve to increase IT security. So the IT security of IT infrastructures should 
be considered in accordance to the principles of these technologies. 
 
3 General IT infrastructure 
The modeling of the general IT infrastructure should be built on philosophical basis 
for the sake of uniform analysis. The proposed aspects are the structural and 
functional division of the infrastructure. Infrastructure layers can be identified on 
the basis of structural layers, which is consistent with human abstraction levels. 
Functional divisions can be defined by identifying the equivalence with the abstract 
categories of human thinking [6].  

Structural layers can be considered as the vertical segments of the system. 
The bottom layer is the fundamental layer. It contains the energy resource 
management. This layer corresponds to the natural energy environment of man. 
The second layer is the hardware layer, which generates the physical IT resources. 
This layer is analogous to man's material environment. Next layer is the virtual layer. 
This generates the logical IT resources and corresponds to human modeling. The 
operation layer is the implementation of the main features. This layer corresponds 
to the operating layer of the model. The management layer is the top layer, which 
provides the operation of the system in time [6]. 

Horizontal division may be the functional division. These are information 
paradigm elements based on abstract categories.  These should be supplemented 
with components that express change. Elements of the horizontal structure include 
storage, transformation, transmission, statogenesis (non-organizational changes) 
and morphogenesis (organizational changes) [6]. 
 
4 Automation levels of vehicles 
Classification of vehicle automation is currently based on the automation of the 
vehicle's driving function [3]. Because of the impact of IT security technologies, it is 
important to take into account all related components of the system and their 
problems. Therefore the categorization used so far is not enough. To identify new 
categories the abstract categories can help: thing, property, relation. In the aspect of 
vehicles these are the technical functions of the vehicle, the storage function of the 
vehicle and the movement of the vehicle. An expanded interpretation of the relation 
category requires the inclusion of the aspect of transport organizing. It corresponds 
to the control of the transporting. An example sentence for checking: the vehicles 
took the consignments to the destination within the planned time". In the criteria 
system of examination the vehicle" is equivalent with the technical compliance, 
consignment" is equivalent with the storage, took" with the move, destination" 
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and in time" with the time management and routing. Problems associated with the 
aspects are: storage, maintenance, driving, routing. The levels to be found for each 
problem can be the following: 

category S (storage): (i) objects, (ii) living things and special objects, (iii) humans, 
(iv) hazardous material, 

category M (maintenance): (i) Traditional maintenance, that neither detects errors 
nor periodic maintenance automated. (ii) Controlled maintenance, where proactive 
monitoring is performed but repair management and periodic maintenance are not 
automated. (iii) With the exception of periodic maintenance the vehicle manages 
the errors automatically. (iv) Fully automated, where the vehicle manages errors and 
periodic maintenance automatically, 

category D (driving): (i) Traditional driving. (ii) Controlled driving, in which case 
a supervisor can take over the driving. (iii) Fully automatic driving. (iv) Convoy 
driving, where vehicles close to each other synchronize their movements, 

category R (routing): (i) conventional static routing, (II) dynamic on-line routing, 
(iii) dynamic routing with centralized control, (iv) dynamic central and community 
routing at the same time. 
 

Table 1.: New categorization of automated vehicles 

Categories Category S Category M Category D Category R 

Abstract 
category 

Property Thing Relation Control 

Aspect of 
vehicle 

Storage in 
vehicle 

Technical 
operation 

Moving the 
vehicle 

Traffic control 

Problem Storage Maintenance Driving Routing 

Level 1 Objects 
Traditional 
maintenance 

Traditional 
driving 

Static routing 

Level 2 
Creatures, 
specail objects 

Controlled 
maintenance 

Controlled 
driving 

Dynamic 
routing 

Level 3 Humans 
Periodic 
maintenance 

Automatic 
driving 

Central 
routing 

Level 4 
Hazardous 
material 

Automatic 
maintenance 

Convoy 
driving 

Community 
routing 
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The new classification of automated vehicles can be defined by the SMDR 
categorization system. For example, the SMDR-3232 marking means that the 
vehicle delivers humans, has controlled maintenance, automated driving and 
dynamic routing. Table 1 shows the categorization. 
 
5 Technologies in IT infrastructure 
IT security increasing technologies in the IT infrastructure of vehicles should be 
examined by the layers and the new categories. 
It is worth minimizing the risk of all threats in the energy layer from S2, M3, D3, R3 
levels. At least in vibration-, water intrusion-, and thermal protection. In the power 
supply at least the cluster technology principle should be applied. 

With regard to hardware devices the local processing should be ensured 
above M2 and D2 levels. Not self-contained sensor and actuator units should be 
used, but gridded processing units. This reduces the amount of data being 
transferred. In addition the big data effect occurs later in the central unit. This 
solution also allows for the redundant storage of data. This principle is in line with 
the principles of increasing the technical security of IoT devices [2]. For the internal 
communication of the vehicle on D3 and R3 levels the cluster principle should be 
used. For the external communication on D4 and R4 levels the gridded cluster 
principle should be used. 

When processing data it is worth introducing virtualized service mana-
gement. From a logical point of view it is necessary to separate the handling of the 
physical parameters and the parameters of the logic functions required for the 
operation of the vehicle. The relationships and dependencies of these two layers 
must be determined. This follows the principle of virtualized grid-cluster. Usage of 
this technology is recommended above the M2 and D2 levels. In addition it must be 
ensured that a given parameter can be defined in at least two different ways to ensure 
the redundant calculating. 

The functions of the vehicle must be implemented in the operational layer. 
Artificial intelligence items should be used to make decisions because they can 
contain heuristic elements [7] and provide a quick method [8-10]. In category S it is 
necessary to allow the use of split technology for convenience and possible legal 
compliance. This will allow storing convenience functions and the law specific 
parameters in a vehicle-independent location. It makes the initial parameterization 
of the vehicles simple [5]. 

From R3 level, it is strongly recommended to use all that technologies in 
traffic management centers which help increase availability, ensure system integrity 
and data consistency. It is also recommended to use full scale management and 
disaster tolerant solutions. 
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6 Conclusions 
The development of the ICT systems is becoming increasingly important in the 
development of vehicles. The level of automation is growing steadily [1-2]. Sustai-
nability also requires increased security. Increasing security also requires increased 
security of IT infrastructure. This is a part of IT security [5]. In the case of vehicles, 
this primarily means safety against natural impacts and technological failures. 
Furthermore it means shorter processing time and more flexibility. The require-
ments of the IT cloud systems are similar. So the principle of inquiry is the same as 
principle of examining IT cloud building technologies [4-5]. 

The current definition of automation levels does not match the scope of the 
examination [3], so a new and more extensive automation categorization has been 
created. New categories are defined on the basis of abstract categories of human 
thinking and supplemented with statogenesis. These correspond to storage (S), 
maintenance (M), driving (D) and routing (R) problems. This was the basis for 
SMDR categorization. Each subcategory has four levels, depending on the degree of 
automation. 

IT security increasing technologies in the IT infrastructure of vehicles have 
been examined in the layers of infrastructure [6] and the new categories. Proposals 
have been made to apply the principles of cloud building technologies and to use 
artificial intelligence [7-10]. It was found that the technologies used to enhance the 
features of vehicle systems functions is the same as the technologies used to increase 
the technical security of IoT devices [2]. Further expectation is that systems of traffic 
management centers created in the future should be like IT clouds. 
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Abstract  
In 2016 the Volkswagen Group had to suspend its production in six plants for a 
week after two of its suppliers stopped to deliver produced components due to an 

continue its production because of the decision of a deliverer partner and the spill-
over effect such that orders from another deliverers had to be cancelled. The purpose 
of this study is to analyze this incident and its root causes. This analysis will be in-
troduced by presenting the evolution of competition on the automotive market after 
1945. In this competition, the market actors were forced to restructure their opera-
tions to achieve competitive advantage in short- and middle terms. During this de-
velopment the JIT philosophy had to be integrated into the working method of au-
tomotive factories outlining the robust MRP system. The increasing number of the 
activates on operative (production) and strategic level (R&D) were outsourced to 
achieve further efficiency required by the global competition. The incident of VW 
as a case study is elaborated and, based on the result of the competition analysis,  the 
root causes that have resulted the vulnerability of car manufacturers by their suppli-
ers are examined. An analysis of how these over-
long-term risks by changing the power-relations between the suppliers and factories 
is also presented. The paper concludes with an investigation on how the automotive 
factories can avoid such situation and how they can face with the challenge of new 
requirements of innovation (self-driving car, electrical car, etc.).  
 
Keywords: Supply Chain, JIT, MRP, Five-forces Model, Automotive Industry 
 
JEL classification 
L62, L10, H12, M11 
 
1 Introduction 
In 2016 the two suppliers of the Volkswagen Group (VW) automotive factory de-
cided to suspend the delivery of some components. Because (almost) every automo-
bile factory integrated the JIT philosophy into their production, these factories ha-

ries which could secure the necessary quantity of these compo-
nents for the period of suspended delivery. Thus, the production in six factories of 
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VW could not be continued. The aim of this study is the identification of the various 
market forces rooted on different factors resulted in this incident involving the VW-
group.  

In the next subsection the theoretical framework needed to the interpreta-
tion of the market positions of automobile factories will be introduced. In the second 
section, the historical development of the US- and European automobile factories 
will be presented: The period between 1950 and 1980 will be described and the eco-
nomic environment under which the MRP-method could result in success on the 
(mainly domestic) market will be analyzed. This analysis will be partly based on pro-
cessed literature extended with the time-series analysis of the primary statistical data 
of the passenger car sales in the USA. The most difficult problem with which the 
automobile factories had to face in this time, the issue of quality, will be presented. 
This is also the reason that the Japanese automobile factories got such competitive 
advantage after their advance into the US- and European market and the domestic 
competitor-factories had to transform their system of production very quickly (in 
1-2 years). The revolutionary effect of JIT on the European factories will be pre-
sented based on secondary data. Third section will focus on the outsourcing-trend 
resulted in disadvantages in the position of factories in long term by losing their 
productions- and R&D-background. Based on these sections, the conflict of VW-
group in 2016 will be interpreted. The interpretation is based on Michael Porter's 
(2008) five forces model. The last section contains a discussion on the question if 
the outsourcing-process is reversible and how the automotive factories can face with 
the challenge of innovations, i.e. if they do not have enough R&D-infrastructure.  

 
The presented research brings the following contributions: 

Based on primary (officially published by the US-authorities) sales data of domes-
tic, imported and exported passenger cars, he automotive market in the USA is an-
alyzed and, by aligning linear trend time series and qualitative evolution of the re-
sults, it is demonstrated that the competition in the automotive industry was mainly 
between the domestic competitors and the economic environment has supported 
the adaptation of MRP-II, even with its disservices.  

Based on secondary data, the reasons of the competitive advantage of the JIT-phi-
losophy, which were compensable in short term only by the possibilities of registra-
tion in long-term adoption of the JIT-philosophy. 

The economic necessities of the advantages of outsourcing with its negative con-
sequences are presented based on secondary data from previous researches. The 
identified contrast between the advantages come from the increasing efficiency in 
short-term while the disadvantages are rooted in dismantling the production-infra-
structure and limited R&D-activities. 
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As a case study, the crisis of VW in summer 2016 is elaborated. Not only the events 
are presented but also the reasons behind the stopping of the production of the six 
plants for ten days are presented. 

The Figures and calculation of the coefficients and value of R2 is made by 
Microsoft Excel 2016 
. 
1.1 Theoretical background 
The terminology of supply chain has become widely used in academic and business 
life in the last two decades. According Krajewski et al. (2013, pp 379-400) the supply 
chain is an enterprise-wide network of the services involved in the entire production 
additionally to the flow of materialized (semi-)products and information. It includes 
all processes needed by the production and delivery of the product as well as services 
from the receipt to the fulfillment of the orders inclusive of every transaction with 
the suppliers delivering the materials. The authors clearly pointed out that the sup-
ply chain is not just a system interpreted within an organization, but some of its 
parts can extend across the enterprise (integrated supply chain) and/or country bor-
ders (offshoring). Authors use the term of external supply chain" for such domains 
of the supply chain in which the enterprise need to collaborate directly and integrally 

chain management consists of a strategy-creation process aimed at the organization 
and control and follow-up of resource utilization. The relation between the corpo-
rate strategy and the supply chain must be, as a first step, identified.  

The operation of a profit-oriented organization can only be sustainable if its 
activity can be carried out continuously profitable from a financial/accounting point 
of view. The example of Rolls-Royce confirms this statement: this brand can be clas-
sified as a luxury category what means that the demand is more independent from 
the price than in other categories. The existence of Rolls-Royce was, even in such 
market conditions, at risk several times during its history: for example, in 1971 he 
was rescued from financial bankruptcy by the intervention of the British govern-
ment (Yahaya Yusuf et al. 2004). Michael Porter (1996) declares in his article that 
the operational efficiency is a necessary but not sufficient factor but as he states, A 
company can outperform rivals only if it can establish a difference that it can pre-
serve. It must deliver greater value to customers or create comparable value at a 
lower c
mation can lead to 
companies within an industry without trade-
practice. This companies have benchmarking-activities, or they can collect infor-

over to companies within an industry. This effect results that these companies will 
have very similar structure. Porter (1996) defines the strategy as a set of unique ac-
tivities that provide a specific and value-for-money position to the company in the 
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-
maintain positions with competitive advantage in the market. This position stands 

-
actor on a market can only introduce the production system of its competitor or 
integrate it into its supply chain if this competitor is able to and ready for eliminate 
something from its current market position. The main question for the competitor 
company is if this step effects inconsistency in its own supply chain or not. Strategic 
trade-off position can be determined if the reposition of the competitor on the mar-
ket cannot be completed due to the inconsistency coming from the too high level of 
the needed restructuring of the supply chain and/or expected refusal of the market. 
There are three different reasons of this inconsistency according to Porter but only 
one of them is important from the point of view of the competition on automotive 
market: different positions on the market (with their tailored activities) require dif-
ferent product features. If similar products with different features are delivered by 
the companies, these companies must have different infrastructure with its conse-
quences: different employee skills and behavior. These elements (machinery, people, 
information systems) result together in the trade-off position.  

If a company can control its favorable market position and, additionally, it 
can identify (at least) a trade-off situation, this actor will have to adjust its supply 
chain to this market-position. Porter describes the relationship between the supply 
chain and the uniqueness of corporate strategy distinguishing three levels of fit. In 

the followed strategy of the company. The second level of fit is when some elements 
of the supply chain reinforce each other. The third level is when the system (supply 
chain) consists of reinforcing elements and is optimized and the company achieves 
equilibrium through efforts. 

 
2 Characteristics of the competition in the automotive market 
In this section, the evolution of the automotive market in the United States and Eu-
rope will be analyzed. In the first subsection, the history of automotive industry of 
the United States will be examined between 1947 and 1979. In the second subsec-
tion, the effect of Japan's production philosophy on the transformation of North 
American and European operational and R&D activities will be presented. There are 
more reasons of why the operational methods of a European automotive factory 
(VW) can be analyzed by examples of US-automotive factory which will be investi-
gated in the data about the sales of passenger cars in the United States. 
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Figure 1: Time series of the sales of passenger cars in the United States. 

 

Source: own edition based on data from USITC (1985) 

 
In the Figure 1, the time series of the total sales of passenger cars and the 

total sales of imported in the US can be compared. It can be stated that there is same 
strong relation between the time and sales of total passenger car (R2=0,838) as it is 
in the case of time and sales of imported passenger car (R2=0,869). In contrast, there 
is a difference in magnitude between the coefficients which represent the average 
increase in car sales each year. If there had been such an intensive competition be-
tween American and European automotive factories, as it was with the Japanese au-
tomotive factories after 1979, these coefficients would not show such a significant 
difference. The data of export shows the same phenomenon: 
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Figure 2: Time series of the sales of passenger cars in the United States. 
 

Source: own edition based on data from USITC (1985) 
 

David Sadler (1994) found that, by the appearance of Japanese automotive 
factories in the local markets, the same effect occured in the market of the European 
countries and USA. This fact confirms that there was a competitive convergence 
between the automotive factories in the USA and Europe, so we can understand the 
evolution process by investigating of American automotive factories. 
 
2.1 Development of the American automotive industry in period 
from 1945 until 1978 
More analyses were published about the development course of the automotive in-
dustry in the USA. The examination of Christopher J. Singletron (1992) based on 
the official industry data from the United States Census Bureau reached the same 
result as the outcome of MIT International Motor Vehicle Program (IMVP) pub-
lished by Matthias Holweg (2008). This result can be seen on the Figure 1. Constant 
but slightly increasing growth path in long-term is evincible based on this data be-
tween 1947 and 1978. The average growth rate of the sales in this period were about 
4,05% per annum, and the duration of the periods of recession did not take longer 
than two years (1951-1952; 1966-1967; 1969-1970; 1974-1975). 

The general application of the MRP-II system by the American and Euro-
pean manufacturers was necessary due to technological and economic circum-
stances. The development course made it easy to predict the anticipated demand for 
the automotive factories despite inaccuracies due to conjectural downturns and 
market uncertainties. This fact had the consequence that the automotive factories 
could complete the master production plan. Later, the materials-, capacity- and 
workforce scheduling could be calculated based on master production plan which 
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local structure is described by Krajewski et al. (2013). Because of the following two 
reasons the operation of MRP-II systems needed high effort: 

The operation of MRP-II system needs huge volume of calculation. The automo-
tive factories needed to invest to build up such infrastructure (management infor-
mation system) which can complete this calculation. 

The automotive factories had to operate inventories because of three reasons de-
scribed below. The infrastructure (buildings, etc.) needs investition and the unmar-
ketable or unsold products were still considered by Keynes as an unintended invest-
ment that would increase effort of the companies. 
The first reason of the operation of inventories is the calculation of the master pro-
duction plan based on two types of data: The data of the confirmed order which does 
not contain any uncertainty and the demand which cannot be predicted without 
error due to the temporary downturns. 

The second reason of the operation of inventories was rooted in the com-
petition on the local market. It was necessary for the automotive factories to avoid a 
reduction at company's warehouse level to zero and consequently to create unsatis-
fied customer needs. The unsatisfied customer demand results in loss of revenue in 
the best case and customer rejection in the worst case. After the three major au-
tomakers  Ford, General Motors, Chrysler  have emerged, a negative inventory of 
a finished product would have almost surely dropped a market share while the mar-
ket share of the competitor would have increased at the same time. 

The third reason of the operation of inventories is the problems with quality 
in case of US-product. The concept of quality" can be interpreted in many ways. In 
this paper the term of quality is understood as the proportion of error-free product 
in the entire production and the time pass before the first mistakes occur after be-
ginning of use. 

There were more polemics after the II. World War because of the quality 
level of products made by US companies were worse than in case of products of 
international (primarily Japanese) competitors. This lack of quality led to the decline 
of consumer confidence related to US-products (David A. Garvin, 1987). Further-
more, the decision of US companies' managements was based on the mistaken pre-
sumption of a trade-off relationship between the quality of development and the 
company's financial results. Hendricks and Singhal (1997) have discussed this ques-

nancial collapse despite the introduction of TQM. They put hypotheses to confirm 
or disconfirm if the introduction of TQM will increase the company's profitability 
and if it increases the revenue and/or reduces the costs. The research of the authors 
concluded that there is a strong link between the introduction of a TQM system and 
the increase in sales as well as the increase in revenue (strong evidence), while there 
is a weak link between the introduction of TQM and the keeping of costs due to the 
higher volume of utilized work force and the larger tangible assets.  
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Summarizing these facts, one can understand why the changes in the late 1970s 
shocked the European and United States automotive industry. The recession in the 
automotive industry in the US beginning in 978 was different than the short-time 
downturns experienced before: it had different characters in case of domestic pro-
duced and in case of imported passenger cars. The recession in case of domestic 
produced cars began in 1978, and it took five years. The change of sales yearly shows 
the following facts (100% equals with the sales data of previous year): 1978: 99,63%; 
1979: 91,86%; 1980: 76,01%; 1981: 97,74%; 1982: 80,71%. In case of imported pas-
senger cars, we can see different trends: 1978: 108,41%; 1979: 99,35%; 1980: 103,69%; 
1981: 91,65%; 1982: 102,45%. These facts also show that the structure of the compe-
tition in the automotive market of US and Europe had begun to change and there 
was a very serious structural crisis in the automotive industry. 
 
2.2 American car industry after the 1980s 
Referring to Singleton (1992) and the previous subsection, the stagnation of the sales 
of vehicles manufactured in the USA in 1977 and a further decline after 1978 indi-
cated that it was no longer a symptom of former experienced short-term economic 
downturn but rather the US-automotive industry had to face with signs of serious 
structural problems. 

JIT's production philosophy reached the United States through academic 
publications: nearly two decades after its development and introduction in Japan, 
Anderson Ashburn published his article in 1977 as Toyota's famous Ohno system  
and in the same year. Sugimori et al. published their article Toyota production sys-
tem and kanban system: materialization of just-in-time and respect-for-human sys-
tems" in the International Journal of Production Research. By the early 1980s, 
Japan's intensifying exports reached the United States of America and Europe. They 
were operating not only as a commercial agency in the USA, like earlier, but a re-
tailer network, a service network, and the first investments were made in the target 
market out of Japan. The export from Japan became so intense in a short time. It 
became measurable on national level and got rapidly growing market share over a 
few years. According David Sadler (1994), it was possible to slow down the increas-
ing market-share of the Japanese car manufacturers in Europe by using the tool of 
law: they temporarily set a maximum of 10% of their market share. The main issue 
in the the 80's and 90's for car manufacturers in these markets was how to integrate 

tion philosophy can be rooted to several circumstances. One of such circumstances 
is the crisis in the United States and European automotive factories which resulted 
factory closures, increasingly frequent M&A transactions and state sanctions. These 
phenomena were reinforced by the fact that there was a recurring problem with the 
quality of industrial products. Although the introduction of TQM programs was 
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successful, this success mined primarily the increase in revenue and not the reduc-
tion of the cost. When JIT's production philosophy was significant in American and 
European factories it was "in itself" capable of achieving the results of MRP and 
TQM together, however, with lower production costs. 

During the examination of the effects of the integration of the JIT-philoso-
phy and investigation of the reasons of a trade-off market position for Japanese car 
factories, it should be noted that this is not a new design and/or organizational sys-
tem but rather a philosophy affecting the entire supply chain of the automotive fac-
tories. It had also impact on the hard- and soft domains of organizational culture. 
Jorge Luis García-Alcaraz, et al. (2016) identified 34 distinct elements of the intro-
duction of the JIT in their research, I will discuss only such elements which have 
made a significant contribution to creating a JIT trade-off situation in European and 
American markets. In doing so, the attention will be focused on the second and, to 
a lesser extent, on the third point. 

During the changes in the production process the new layouts of factories 
have to be highlighted: 
C

, so called cells. There is a one-way flow of work within a cell and, ideally, in 
one time only one unit is under completion and there is prescribed path within a 
cell. One or more dissimilar machinery could be found within a cell, but his machin-
ery has general purpose. It means that many different units (parts) can be produced 
with the same cell. There are more methods developed for the integration of manu-
facturing cells the goal of which is always to reduce the costs and delivery times to 
the minimum level.  An important factor is that the entire production flow should 
be balanced, i.e. the average working time in the different cells must be in line with 
each other. This meant a trade-off-factor, because of the Japanese automobile man-
ufacturers produced a new vehicle in average 16.8 hours against the former Euro-
pean average of 35.5 hours and North American average of 24.9 hours, according 
Matthias Holweg (2008). 

Kanban system: Kanban is an information system (card) which controls and 
indicates every attribute required to be completed in each part of the production 
flow. It contains all features of the product it must have at the end of the production 
flow. Kanban can be used in the entire supply chain, even it can be a tool to exchange 
information between partners within an integrated supply chain. According to Su-
mer C. Aggarwal (1995), the European automobile factory Alfa-Laval could reduce 
the production time of the products from 40 weeks to 8 weeks by introducing the 
Kanban system. 

Sumer C. Aggarwal (1995) described how General Motors could reduce the 
cost of storing from $8 million to $2 million after 1980 by introducing JIT. The re-
duction of inventories can be rooted to more factors such as 
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Pull-system: the production begins only if the need of customer is known and the 
production will be fulfilled based on the customer requirements. This system helps 
to avoid keeping large inventories with finished product. 

The adoption of the cellar manufacturing can avoid the inventory of semi-prod-
ucts. The factory does not have to invest to the unnecessary high level of raw mate-
rial and the administration of the production does not need unnecessary effort.  

JIT-purchase: the factories purchase the raw-materials only if they need it to the 
production. Their supplier must be able to deliver their product (raw materials) JIT. 
This method of operation can avoid huge inventory of raw materials. 

Continuous quality improvement: Quality has so far been approached from 
the likelihood and frequency of product failure. From the 80's onwards, an extended 
understanding of the concept of quality has been gaining importance. As described 
by David A. Garvin in his previously quoted article (1987) which defines the eight 
dimensions of quality. The difference between the two quality approaches is best 
understood by the fact that while TQM avoids the loss of fewer defective products 
(i.e. wholly or partially inoperable or otherwise inadequate) leaving the production 
unit, adjusting it to the presented eight dimensions helps to get the product to come 
to the market as much related to customer's conscious or latent needs as possible. 
The article states that a company's challenge lies in recognizing how its own product 
can be distinguished from competing products on these eight dimensions. However, 
this does not mean that companies must produce outstanding products in all eight 
quality dimensions. For the automotive industry, one must see a fragmented market 
in two dimensions (geography and category: small car, family car, urban SUVs, lux-
ury vehicles, etc.). The competition dimension is no longer determined only by the 
market (buyer) but also environmental and traffic safety regulations had very seri-
ous effects: regulation of harmful emissions, the more advanced seat belts, including 
the ABS, EPS, and the compulsory introduction of the airbag in the USA. 

Overall, while the introduction, integration and/or development of produc-
tion methods (JIT, TQM) increased the efficiency of the activities of companies, they 
were forced to innovate and advance the research and development activities lead-
ing to unavoidable growth in costs. In this situation, they needed to reduce costs and 
improve quality in a wider meaning. Among other things, this phenomenon has also 
played a part in the fact that the turnaround in the early 1980s strengthened the 
already existing (but not yet intensive) outsourcing practice: the production or ser-
vice process continued formerly by the companies was no longer carried out by 
themselves but was provided by a supplier. 

 
3 Metamorphosis of the supply chain: outsourcing 
In the previous chapter, the possibilities of improving the efficiency of internal sup-
ply chains were discussed and the reasons because of which car manufacturers 
needed to change from MRP to JIT were explained. Another development way of 
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the supply chain efficiency is when it transfers certain production portions from the 
inner domain of the supply chain to the outer domain. Outsourcing refers to the 
phenomenon when a company abandons one or more of its previous completed ac-
tivities and provides the result of the abandoned activity by the provision of services 
and/or products by its suppliers, as discussed by Krajewski (2013). There are several 
reasons for this outsourcing, one of which is efficiency gain: in this case, the com-
pany can access these services and/or products cheaper than they produce it. Ac-
cording to Holweg (2008), the market players of automobile industry in the United 
States can save 27% on wage costs, in average, by outsourcing some of their activi-
ties. 

Related to the outsourcing decisions, Pisano and Shih (2009) mentions that 
a number of US companies had taken this decision based on the strengthened advice 
of consultants called "business gurus" and Wall Street financial professionals. Ini-
tially, the purpose of outsourcing was to acquire low added value activities from 
suppliers after the reorganization of the supply chain and invest the savings made 
into innovation. However, these outsourcing decisions were later overburdened and 
unilaterally shifted towards cost-effectiveness. Complex production processes were 
outsourced and decreased the R&D activity: according to the information provided 
in this article, basically, only basic research has remained and, also, the corporate 
knowledge and innovation capability were minimalized, too. 

This problem is anticipated in Porter's article (2008) which featured forces 
that defined well known industry competition: 
 

Figure 3: The five forces model 

 
Source: Porter, 2008 
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Porter (2008) argues that suppliers may be in serious bargaining positions 
if they are in monopole and/or not in a position of dependence on the industry or 
the substitution of suppliers is not possible, or the supplier provides a unique prod-
uct. 

Returning to the motor vehicle industry, as stated by Cole (2003), Toyota 
develops individual manufacturing principles and 70% of the components built in 
the vehicles is delivered by its suppliers. The author concluded, that this alone were 
not necessarily a problem, especially not for Toyota, because they built up closely 
and long-term cooperation with its suppliers. However, Toyota reduced the propor-
tion of outsourced employees to 10% at the beginning of the 2000s in response to 
quality problems with the product according Cole (2003). In the view of the author, 
car factories, and especially the VW group, did not take seriously Porter's warning 
that a supplying group could endanger an industry by gaining an unavoidable role 
in integration. It is true especially for the automotive industry due to the scarcity of 
petroleum stocks and the environmental reasons mentioned before. Innovation is a 
competitive advantage, either by creating products with better quality dimensions 
than those in the market or by making it easier to align with ever tightening stand-
ards. The problem with VW was caused by outsourcing its research and develop-
ment activities alongside production (along with others). 

 
4 The crisis of VW-Group in August 2016 
The German VW Group outsourced its production to the former Yugoslavia in the 
early 1970s. One such supplier partner was Tvornica Automobila Sarajevo, run by 
Nijaz Hastor. This kind of outsourcing - due to the difference in technological ad-
vances between the former Yugoslavia and the Federal Republic of Germany  was 
yet to increase efficiency. Hastor gained access to the Slovene-based Prevent com-
pany group during the privatization of the 80s. This group recently acquired several 
companies, including the VW Group Car Trim (textile products supplier) and ES 
Automobilguss (including gearboxes) in mid-2015. These companies had good co-
operation with VW for decades. 

It was shown in the previous chapters of the article that automotive compa-
nies have been constantly trying to improve their efficiency in the past three and a 
half decades. According to market analysts, this increase in efficiency not only re-
lates to manufacturing and other related activities but also to research and develop-
ment as it is a highly cost-intensive activity. (Car manufacturers were practically in 
dilemma: on one hand, market competition and increasingly stringent legislation 
required intensive innovative activities; on the other hand, the need for efficiency 
was precisely this.) Pisano and Shih (2009) had also drew attention to the fact that 
the practice of outsourcing production and R&D processes should be revised by 
companies to restore the industrial competitiveness in the United States. The cause 
of the dispute between the VW Group and its suppliers was also the cause: After the 
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outsourcing of the production from VW, the Prevent Group not only supplies the 
products they produce to the VW Group, but also has joint research and develop-
ment projects. The cause of the 2016 crisis was an unsuccessful R & D project for 
which the supplier claimed nearly 56 million euros from the VW group. 

This situation was exacerbated by the fact that the subsequent suppliers of 
car factories, when outsourcing decisions were made, were still independent opera-
tors but a centralization process had also taken place on the market of automotive 
suppliers and, thus, the supplier companies groups had got monopoly position. To 
sum up, due to the outsourcing wave, not only the production has been transferred 
to external partners, but also the innovative R&D activities.  

In the summer of 2016, the relationship between the VW Group and the 
companies associated with the Prevent Group has deteriorated. This can be rooted 
to two reasons: On one hand, after the purchases of the former independent suppli-
ers by the Prevent Group, disruptions occurred in deliveries which had serious con-
sequences for the JIT production system. On the other hand, due to an unsuccessful 
joint research project, there was a financial debate between VW and Prevent-Group. 
This financial debate led to the suspension of the delivery of the components by the 
mentioned supplier of VW-Group. Given the fact that the JIT philosophy was im-
plemented by the European and American factories many decades ago, suspension 
of delivery of components by supplier - in the absence of warehouse inventory - 
automatically led to the shutdown of production. Consequently, between 20th and 
29th of August 2016, the VW Group had to reduce or stop the production of certain 
types at VW Group's premises in Wolfsburg, Emenie, Zwickau, Kassel, Salzgitter 
and Braunschweig and leave nearly 30,000 workers with reduced working time or 
compulsory leave. As a spillover effect it should be noted that this downturn affected 
nearly 500 suppliers of the VW group. Although the negotiation between the parties 
was later successful, the estimated loss is nearly 100,000 million euros, and it is writ-
ten in the accounts of all Prevent groups that in 2016 less than 22,000 vehicles left 
the assembly halls! (Ivanov 2017) 
 
5 Consequences and conclusions 
The crisis of the VW Group presented in the 4. section was triggered by several un-
related causes which would not necessarily have caused such a problem, but their 
combined effect led to this crisis: an competitive advantage over the JIT-production 
philosophy was encountered in the MRP-II systems, as it was more tailored to cus-
tomers' needs; the production became a faster; and the finished product had better 
breakdown properties than it was experienced with MRP-II system. Therefore, the 
integration of the JIT philosophy into the production of the non-Japanese automo-
tive factories has been forced to market. Due to the nature of the JIT philosophy, car 
factories no longer had large warehouses, so a single vendor's decision could have 
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prevented full production. The introduction of the JIT philosophy - using the con-
ceptual framework introduced by Porter - has become a "competitive convergence", 
commonly followed by a trade-off situation that provides the former competitive 
edge. Consequently, automotive competition was essentially reduced to two dimen-
sions: opening new markets (irrelevant for this analysis) and returning to the in-
creasing of their operational efficiency. This has been the result of a more general 
practice of outsourcing decisions, where 70% of the part manufacturing is already 
outsourced by external partners. For Toyota, the disadvantageous consequences of 
outsourcing have been mentioned, and we saw that along with the production pro-
cess, a significant part of R & D activities was outsourced. There was a phenomenon 
in the VW group that could not have any effect on the concentration of the supplier 
market. In this process, the number of suppliers of formerly independent - hence 
smaller market power - was replaced by a small number of company groups due the 
M&A-transactions, and thus the market power has been also changed. In the period 
between the VW's crisis in 2016 and today such case did happen again. Nevertheless, 
the problem should be considered system-wide, for the following reasons: 

A successful practice can be spill over to the competitors in a relative short 
time. We have seen this process in the automotive industry of US between 
1979 and 1984. The integration of the JIT philosophy needed 4-5 years by 
automotive factories in the USA and Europe, despite the significant cultural 
differences and other barriers. 

tories within the factories, but it also determines the relationship with other 
suppliers. Consequently, the decision of a supplier may have an adverse ef-
fect on the operation of other suppliers (canceling orders as spillage). 
We need to ask what can be done to prevent a case with such serious eco-
nomic consequences: 

The topic of further research may evaluate the concentration of supply 
chains between automotive companies and the entire network of suppliers. 
This question is to be interpreted at two levels: at an operational level, i.e. 
how much of a completed vehicle is transported by a group of companies 
linked to a shareholder group and at a strategic level, i.e. how many patents 
related to innovation related to product development are held by their sup-
pliers. If detailed research shows a high degree of concentration, it is a ques-
tion of what can be done at enterprise and industry level. 

As far as production is concerned, it is a question of whether it is possible to inte-
grate cost-effective a safety inventory for raw materials (and for semi-finished prod-
ucts) in the JIT system, so that a similar case in the future will not cause to stop the 
total production within one and more factories. 
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Last question is if the outsourcing process can be reversed. It is likely that the Toyota 
case mentioned in this article is true. Brad Power (2013) raises GE's example of a 
situation like to the VW, as GE's suppliers (Samsung, LG) have been competing over 
time. Therefore, GE has decided to put 11 new line manufacturers in six locations 
at a total investment of $ 1 billion, replacing many jobs from the former outsourcing 
site. The factor highlighted by the article writer is the possibility of trade-off that the 
workforce of the original production could be reduced by 80%. Not only GE's man-
ufacturing process has been restored to GE, but it has also contributed to the inten-
sification of innovation activity: according to the author's data, a new product de-
velopment cycle from 3-4 years to 1-1.5 years. It is not possible to avoid reinterpret-
ing the relationship with the suppliers. 
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Abstract 
With Industry 4.0 many new method, robotic approaches, autonomous transport 
features, and a rather complex ICT infrastructure have been introduced. Its effects, 
developments and results are present everywhere: in mobile networks and 
supercomputers, in their complete communication capabilities, in artificial intelli-
gent driven robots, smart offices, and even in newly built smart homes. Autono-
mous cars, robotic-controlled aircraft and transport technology is revamped in the 
mass transport as well as in the military field. The 21st century technology-renewal 
not only brought shorter manufacturing time but also enabled real-time data 
management and tremendous amount of risks in the real and cyber space too thanks 
to this overall connectivity. Medicine seeks to catch up at the same pace as 
computing, not only with neurological and brain-technological developments, but 
with genetic engineering, portable devices, sensor equipped medical accesoires. 

Corporations, business entities, the research sectors and governments are 
introducing robust security practices on many different levels, such as against 
internet hacking and cyber-attacks as well as protecting their facilities and their staff.  

The aim of the paper to synthetize the main characteristics of the new 
challenges, in focus on the government and different business sectors. Based on 
secondary data, I used content analysis and desk research.  
 
Keywords: Industry 4.0, security practices in the government sector, data protection 
in the medical field, Internet of Things, 
  
Absztrakt 
Az Ipar 4.0 számos új módszert, robot irányított technológiát, autonóm szállítási 
funkció ICT-infrastruktúrát hozott. Ennek hatásai és 
eredményei mindenütt megtalálhatók: mobilhálózatokban és szuperszámítógépek-
ben, a kommunikációs képességükben, a mesterséges intelli-
genciával vezérelt robotokban, okos irodákban és az újonnan épített okos otthonok-
ban is. A tömegközlekedésben és a katonai területen is megújulnak az önjáró autók, 

pek. A 21. századi technológiai megújulás nemcsak 
-alapú adatkezelést, 
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és ezzel együtt óriási kockázatot is a valós és kiber térben egyaránt. Az orvostu-
domány ugyanolyan ütemben igyekszik felzárkózni, mint a számítástechnika, nem-
csak a neurológiai és az agyi-technológiai fejlesztések területén, hanem a gén-
tech
berendezésekkel is. 

A vállalatok, az üzleti szervezetek, a kutatási szektorok és a kormányok 
lni az 

internetes hackereseket, az adat-halászatot és a számítógépek elleni támadásokat.  
 

A tanulmány  szintetizálása, külö-
nös 
alapján tartalomelemzést és szekunder kutatási eredményeket használtam. 

 
Kulcsszavak: Ipar 4.0, védelmi gyakorlatok a kormányoknál, adatvédelem, 
Internet of Things 
 
1. The general characteristics of the Industry 4.0 and the previous 
industrial revolutions 
 
1.1 
The first industrial revolution marked by the change from agriculture to industry 
driven societies in the 18th and early 19th centuries. The small home workshops were 
being replaced by mechanization. The rapid development of coal mining and the 
discovery of steam engines accelerated the economic growth and a new type of 
energy usage. By building the railroad system trade started to shape and eventually 
drew the blueprint of industrial centers as we know them today. 

Almost a century later a new discovery shaped the industrial world: electri-
city, as well as gas and oil. It resulted a brand new industrial model with mass 
production and exploration of synthetic fabrics, fertilizers and dyes. The commu-
nication has been revamped by introducing the telegraph and the telephone. In the 
transportation field the first automobiles and airplanes have emerged. (Some in the 
early 20th century). New large factories have been built centralizing the research and 
production industry such as Taylor and Ford. 

In the second half of the 20th century once again a new development shook 
the known world, what surpassed its predecessors: the discovery of nuclear energy. 
With it the electronic industry continued to advance, so the transistor first, later the 
microprocessor have appeared. Followed by the telecommunication devices and 
computers. New researches have begun into space and biotechnology alongside with 
the production of miniaturized appliances. This third revolution also brought the 
era of high-level automation and robots. 
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Industry 4.0 built on the third, which basically called the digital revolution, 
yet the fourth cannot simply be considered as the continuation of it. The speed of 
changes exponentially grows and brings together digital, physical and biological 
systems, while at the same time changes us, humans as well. It will uproot existing 
industries all over the world. The Internet of Things modify everything from 
production to private life and enable us to see a new virtual world as well. Cloud 
technology and Big Data Analytics pave the way to the fast developments in the 
related research fields. Industry 4.0 will be the crossroads for all-connected global 
system.  It will transform our lives, workplaces and our relations to the entire globe. 
Roughly 30% of the present jobs will disappear while many new come into the job 
market, unimaginable today. In the company of the future the most sought after 
skills will be technology related and with reference to the World Economic Foru
latest prognosis there will be a huge demand for creativity, emotional intelligence, 
critical thinking and people management skills, as the ultimate player in Industry 
4.0 still humanity. (10) 

 
Photo credit: https://www.simio.com/applications/industry-40/industry-40.png 

Industrial Revolutions 
 

1.2. 
Based on this knowledge we need a brand new economic model and a change in the 
old system too. Although the name indicates the Industry 4.0 is mainly for manu-
facturing and production, it is clear by now that it will expand into other fields, such 
as transportation, logistics, health care and governments, further to the point it will 

https://www.simio.com/applications/industry-40/industry-40.png
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be global. Its main characteristics include big date, analytics, Internet of Things, sen-
sors, robots, artificial intelligence and digital supply chain. It also brings a connected 
environment of people, systems, production and services.  

Industry 4.0 also gives us many new methods, novel approaches, modified 
framework, rapid change of paradigms and a rather complex ICT infrastructure. 
The effects and results of Industry 4.0 are present everywhere: in mobile applications 
and supercomputers, in their communication capabilities, in intelligent robots, 
smart offices, and newly built smart homes. Our life in general is supported by 
Artificial Intelligence (AI). The transport technology is revamped: autonomous cars, 
robotic-controlled aircraft and product manufacturing robots are the case of point. 
(6) 

 
1.3. 
The 21st century technology-renewal not only shortens manufacturing time but also 
enable real-time data management. Medicine seeks to catch up at the same pace as 
computing, not only with neurological and brain-technological developments, but 
with genetic engineering change. All of these changes require fairly new imple-
mentations not only industry  wide, but in the government and social sectors as 
well. State administrations should be ready and cope with these changes too. They 
have to have a common platform with the civil society and cooperate with global 
major business players as well. (10) 
 
1.4. 
Like any new methods Industry 4.0 also taught us that the connection between 
humans, systems and objects have become more intricate, dynamic and a real-time 
optimized network. Thanks to this connectivity is likely to generate and measure 
information by creating a smart cloud system for predictive and automated 
decision-making by using artificial intelligence. Corporations, manufacturing 
entities, the research sectors and governments are introducing robust security 
practices on many different levels, such as against internet hacking and cyber-
attacks as well as protecting their facilities and their staff. (5) 
 
2. Defining Industry 4.0 
 
2.1  
Industry 4.0 has many aspects, consequently defining from different points give 
equally numerous explanations. The European Parliament has its own: Industry 
4.0 is a term applied to a group of rapid transformations in the design, manufacture, 
operations and service of manufacturing system and products. The Industry 4.0 
designation signifies that this is the  
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caused quantum leaps in productivity and changed the lives of people throughout 
 

 
2.2. 
Zoltán Cséfalvay the Hungarian ambassador to the OECD, one of the most noted 
Hungarian expert in Industry 4.0 says, that using bio robotics, personalized 
medicines and the most effective treatments, based on individual characteristics 
comes with the revolution, so are  the  nursing robots. With this new system 
enormous medical data will be created. Robots will be also built with artificial 
intelligence that will be optimized for economic efficiency, basically for the majority 
of repetitive or low-skilled jobs. He talks about "tectonic shifts" that happen at 
exponential speed. The expense of surviving it, is that companies, manufacturers 
and systems must adopt quickly to the changes outlined above and learn about the 
challenges.  Introducing the adequate education and providing the most relevant 
skills to learn or to be able to gain the most relevant knowledge. He adds that to 
complete Industry 4.0 there are three basic requirements, such as investments, skills 
and social adaptability. Furthermore by lowering the prices SMEs will be able to 
participate in this transformation. (9) 
 
2.3  
 Klaus Schwab, a prominent researcher at Industry 4.0, puts the most recent 
changes into a historical context, outlines the most important technologies of the 
revolution, discusses the major implications for governments, businesses, civil 
societies and individuals, and suggests ways of responding. At the heart of its 
analysis, the conviction is that the fourth industrial revolution is under our control, 
as long as we are able to live with these newly created opportunities. Schwab, above 
all, calls on leaders and citizens to shape a future for everyone who places people in 
the forefront and reminds them that these new technologies can become important 

April 2017) 
As a result of this inherently unique paradigm, not only developments 

and achievements, but also disturbances can arise, which means that we live in a 
duality of great promise and great danger. The world has the potential to link billions 
of people to digital networks, dramatically improve the efficiency of organizations, 
and handle assets in ways that can help revitalize the natural environment. This can 
reduce or even eliminate the adverse effects of previous industrial revolutions. 

There are researchers who raise legitimate doubts that there will be 
organizations that cannot or do not want to adapt to newly emerging technological 
and industrial trends, as well as governments that do not know and want to apply 
and control new technologies, to benefit from them. Any change of power can bring 
new security concerns at the same time socio-economic inequalities may arise. (8) 
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2.4. 
Whether we accept all these technical changes and trying to adapt them or not the 
ultimate and most empowering player in this revolution are the people themselves 
and their values. Yes, there is an unprecedented fear that technology takes away what 
makes us all humans, and robotize our hearts, souls, emotions and faiths. However 
I am also a big believer that the same technology will be able to give us and ever great 
opportunity for unified creativity, cooperation and empathy for sharing all of these 
innovations and advancements Industry 4.0 can offer us.  
 
 
3. Development and danger of the medical sector in Industry 4.0 
 
3.1 
Industry 4.0 will revolutionize the products and services of the pharmaceutical & 
biotechnology sector by leaps and bounds. This is due to the fact that basic data on 
molecular structure, physical and chemical properties, stability data, in vitro & in 
vivo behavior becomes available for digitally transformed and physically progressive 
systems. Personalized medicines are the next step in healthcare. Future drugs will 
depend on body fat, muscle weight, bone mass and also on the DNA structure, so 
the treatment of rare diseases can also be successfully treated. The time required to 
approve medicines will result in accelerated production processes, just as digital 
transformation, where system information and advanced molecular studies together 
can bring positive changes to most areas of health. Digital conversion opens the door 
to 3D print medicines, genetic re-design, portable devices, and individualized 
hormone therapy. In the event of an outbreak of epidemics, it will be possible to 
detect it in a very short time before it is effecting the larger masses. 
 
3.2  
This huge amount of stored data requires a well implemented security system too, 
since the risks of data security increase naturally; not only in the field of research, 
where results already achieved, but also in the personal patient data management. 
Avoiding misuse of these data is one of the major task. 

Security forces have changed in the last 6-8 years. Data sources available 
from individuals can easily be combined with financial accounts and other personal 
information (habits, addresses, workplace etc.). The acceptance of digital technolo-
gies and the explosive growth of connected devices have paved the way for new 
forms of data theft. The attack motivation does not need to have any special intent, 
computer warfare, financial gain or even retaliation against a particular person. 
(3)The strongest motivation of healthcare attacks is the financial value of infor-
mation. Health care has the highest per capita cost. The average rate of data breaches 
in the health care organization can be estimated over $2.1 million due to losing 
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litigation and compensation cases. The number of crimes in the medical identity 
thefts also grows because the stolen medical identities make it possible for the 
criminals not only to get an accurate picture of the patient
information can mislead future employers as well. Fraud is a complex problem that 
has cost the United States Government over the last two years alone up to $6 billion 
for Medicare (insurance company). 
 

 
Pie Chart 1. Distribution of the benchmark sample by root cause of the data breach 

 

Pie Chart 2 provides a summary of the main root causes of data breaches on a 
consolidated basis for organizations in all countries. Forty-seven percent of 
incidents involved a malicious or criminal attack, 25 percent were due to negligent 
employees or contractors (human factor) and 28 percent involved system glitches, 
including both IT and business process failures.
Global Overview Benchmark research sponsored by IBM Security Independently 
conducted by Ponemon Institute LLC June 2017 (  (1) 
 
3.3  
The medical and technological advancement will bring another challenges for the 
governments to deal with. While the results in the pharmaceutical industry is rather 
progressive, their risk  in the form of biological weapons for military use  cannot 
be ignored.  Since the related technologies are advancing faster than ever before, 
some scientist suggesting to call our time 
knowledge not only science-wide, but deep as well. Once these discoveries are being 
used or are put in practice, they can call for real security measure. It is more likely 
also that governments, in the present forms will have less control over the scientific 
and technological production, yet the ethical issues as well as the safety and security 
responsibility and relevant policy-making will highly rely on them. To continue the 
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above thought, new discoveries will bring new risks for instant in chronic diseases, 
whether they occur as a misfortunate epidemic or by a r 
political or financial greed. Consequently all governments should be prepared how 
successfully deal with a so-called bioterrorism act. 
 
3.4 
Further deepens the problem that the world slowly becomes one global player  abo-
ve governments  and all those scientific laboratories and institutions  naturally  
can be and will be located anywhere. Less developed countries are investing heavily 
into biotechnology, hoping for future financial gain out of it. This rapidly changing 
scientific and biological landscape has an immense implication on security. They 
can and change the way how threat and responding security measure will shape our 
future. The combined biological  cyber and physical (weapon) threat give govern-
ments an ever increasing problem, how to meet these global, often unexpected 
provocations. The effective way to treat such challenges would be, if state 
administrations while implementing old methods will be ready to accept the newest 
ones to create a usable framework for security. It will also be very important to 
cooperate with multiple partners. Exclusively governments might not be able to deal 
with biological weapons and threats alone, neither to keep up with scientific 
developments. It basically means that governments should work together with sci-
entific communities, universities or industries and the private sector, where many 
assets against biological threats might be found. So not only new approaches, but 
new partners are required for all stakeholders in this field. As far as present data is 
available, these threats should not be treated as a problem to security, rather as a real 
risk to be managed.  
 
4. Risks and tasks of state administrations in the fourth industrial 
revolution 
 
4.1  

rules and regulations in the past couple of years. The speed at what data is being 
generated is unpresented. Managing it effectively is one of the challenges. Part of the 
global data belongs to governments, disputing further the issue who owns data, who 
should ensure quality, privacy and security? 
new shift how to handle it: to extract, channel and carry it to the right places can 
have an 
role will be to stand by, curating and protecting this very valuable asset. Sate 
administration should set first a legal framework and design a modern data mana-
gement model. All government at some point must improve citizen-involvement 
with decision-making and policies.  
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4.2 
The Fourth Industrial Revolution makes to face governments with both good and 
bad news. Keeping sensitive data up-to-date requires a system of defense. That needs 
to be consciously and proactively guarded as the security limits around secure 

data. Information is critical, because it is directly related to the states and/or 
individuals, so its importance is paramount. Security must relate both to the nature 
of the threat and to the actual data to be protected. Interaction between security 
systems requires the understanding of possible threats and likely attack areas. (It is 
necessary to use defense and countermeasure at the same time) (8) 
 
4.3  
Industry 4.0, also assists governments in creating an open, flexible, knowledge- and 
skill-based economy, promotes trade outside of the traditional trade blocs, improves 
the efficiency of health and social care systems while at the same time seeking 
"protection and security" for those sectors, which use the most advanced 
technologies. But there is another side of Industry 4.0, namely that governments are 
increasingly struggling with corporations and organizations that are global 
behemoths reaching over the continents and their activities - such as exploiting raw 
materials, imposing taxes, building global networks  are not related to only one 
country, so regulating it might not be single-handedly managed. (8) 
 
4.4 
Citizens living independently or in smaller interconnected communities increa-
singly use technology to acquire even greater autonomy. This fact might also affects 
the supervisory role of governments and institutions. For example, blockchain 
technology (an algorithm and its distributed data structure with which people in-
teract with  and able to  handle electronic money, wire or transfer  without any cent-
ralized administration and further can facilitate a new approach to banking and 
personal finance. People may choose to trade in non-official currencies, like bitcoins 
rather than currencies validated by central banks. Renewable energy can erode 
people's dependence on the power supply of the national network, as developing 
countries joining straight to the mobile" largely bypassing the wireline section of 
telecommunications so that people and groups can go directly to the grid" to their 
local energy supply . Skilled and less skilled people seek to develop technology and 
communication systems that are independent of global telecommunications giants. 
(8) 
 
4.5 
If government agencies are too slow to adapt to the new technologies, they cannot 
achieve efficiency needed to maintain public services. The tech savvy population has 
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no patience for slow and less predictable public services. If the disturbing effects of 
technology are too long or too slow or if governments cannot modernize them, the 
decrease in employment and the possible financial inequalities can lead to serious 
social unrest  especially if the middle class with the interest of retaining the status 
quo work against them. (9) 
 
4.6 
As with the 2008-2011 financial crisis, the initial unfavorable effects of unem-
ployment, innovation that has changed in industry may further heighten a possible 
latent crisis. To overcome these impacts, most governments and societies it must 
focus on education and training. (9)The already existing and trained staff acquire 
newer technical competencies required by the job markets.  This enables to expand 
the service sector and to ensure for the knowledge-based growing generation a more 
secure working environment. In addition, it provides ethical robots with the ability 
to work on further developments along with us, humans. 
 
 
5. Security Challenges in the corporate and manufacturing sectors 
 
5.1 
The spread of the Internet of Things and the adoption of industrial internet projects 
forced security professionals to re-evaluate the risks and vulnerabilities of systems 
around the world. IoT and cyber security complement each other with a number of 
existing security disciplines.  
These disciplines are:  
1) Information technology (IT security) for the protection of information systems;  
2) Physical security for the protection of buildings, offices, facilities and critical 
infrastructures;  
3) Operational Technology (OT) Security to protect environmental surveillance 
systems.  
 
5.2 
Unfortunately, it is not unusual for new technologies to be marketed without re-
liable security features. Understandably it may take some time to develop a 
sophisticated security supporting technology. Security specialists and organizations 
with sound information - security capabilities have recognized that the security of 
IoT and Industry 4.0 requires much more than traditional technical security checks. 
There is not as of yet an accepted at least EU-wide security standard, nor good 
enough policies to force manufacturing companies to supply their products with 
suitable security updates. Protecting business investments and other digital assets 
need multi-layered protection for business strategy, human exposure, processes, and 
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technology guarding. (5)The digital conversion strategy should allow organizations 
to adapt these structures and ensure growth, to be ready for Industry 4.0. Companies 
should also address the need to store large amounts of critical data in the cloud. 
Thus, the data security strategy should be designed not only to the level of the 
current, but also to the future businesses to be planned and to the relevant threats. 
It must ensure free flow of information so that confidential data cannot be 
compromised during this process because loss of trust may result in further damage; 
such as manipulating customer data, business secrets or intellectual property loss. 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.S. organizations pay the highest price for losing customers after a data breach. 

According to Figure 17, the cost of lost business was particularly high for U.S. 
organizations ($4.13 million). This cost component includes the abnormal turnover 
of customers, increased customer acquisition activities, reputation losses and 
diminished goodwill. (2017 Cost of Data Breach Study Global Overview Benchmark 
research sponsored by IBM Security Independently conducted by Ponemon 
Institute LLC June 2017 (as seen on Ap  (1) 
 
5.3 
In this chapter I also would like to introduce some new ideas about cutting edge 
robots to be used for military applications, not exclusively in the manufacturing 
industry. Robots have been developed with multiple legs to be able to walk and scan 
rugged terrain, rough surfaces and uneven mountainous lands. There is also a need 
for climbing robots. In earlier research the main focus was on adhesion. The 
necessary force to cling on was provided by using magnets, suction or even sticky 
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tapes, In Industry 4.0 the aim has shifted to a new approach: how to control adhesion 
and balancing with gravity.  

A fairly new type of robots, the OctArm are also gaining a share amongst 
robots. The most advanced feature of those are their capabilities for not only picking 
up something, but by encircling it to lift easier. Autonomous robots and objects will 
have an unpredictable impact on national security, as they can be controlled 
anonymously and from decentralized locations. 

Research has already deepened about detecting deception. The key problem 
with older machines were that trained professionals and even seriously sick and 
mentally unbalanced persons were able to beat the system. However with the newest 
neuroimaging system, which is a more precise one, airports, borders, critical 
infrastructures can be better guarded.  
Military has always been the pioneer in implementing emerging technologies, 
methods and elements. So exploiting the full potential of Artificial Intelligence in 
the military context and engaging them into proper decision-making can be the next 
revolutionary advantage in Industry 4.0. To entirely integrate AI requires an 
increased trust in their ability to act without human interaction. AI  in general  
has limitless memory, complete lack of emotional involvements and also analytical 
capabilities. Consequently AI integrated machine will be able to make decisions 
and/or come to a conclusion more accurately than the human brain would. However 
their greatest disadvantages are the inability to interpret data differently, explore 
alternative options or reconfigure situations, what the human brain explicitly can.  
 
5.4 
Some of the studies on this subject deal with people responsible for security 
implementations at state level administration and at corporate entities. When asked 
about a number of Chief Security Officers about what were they most concerned 
about, three major issues were raised: first was the safety of workers and their jobs. 
Their responses reveal that the main difficulty is the need to create security at all 
levels, but also creating an environmentally friendly workplace. In addition, it is 
necessary to use a variety of security systems (video cameras, security guards, etc.), 
but their proper operation ensured only if there is a responding training of 
employees in these areas. Further to the point it is a must to direct and to participate 
in identification of security protection and monitoring as well as to prepare for an 
incident response. 
 
5.5  
The second biggest challenge is the cyber defense and the separable frame for this 
purpose. The key priority of every company is to protect its system against cyber-
attacks that may even force multinational companies to kneel. By allowing most of 
the applications and devices in use to communicate with each other and to carry, 
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process and transmit information, it is necessary to develop security systems that 
can protect these, as well as data stored in cloud systems. Further to the point it is 
utmost importance to provide office-wide information security compliance, to set 
vulnerability management and to oversee not only the computer emergency 

 the security remediation program to respond threats 
caused by external sources: natural and man-made disasters and the ability to have 
the capability of a digital forensic investigation, when necessary.  
 
5.6 
The third largest group, according to the respondents, is the integration. By merging 
the data of different departments, groups, communicating with one another and 
exchanging information within the workplace, which cannot leak even if the 
employee is dismissed. Necessary to establish a chain-of-trust agreements and also 
provide a effective management of security vendor contracts.  (Those information 
considered to be design elements, manufacturing technologies, critical 
infrastructure, or a person, etc.). All these threats you need to create a system where 
both employers and employees, visitors and business partners can feel safe.  
 
6. Conclusion 
It is still early, but so far the 21st century has seen an explosive change in digital and 
physical devices and their connections. This new era has also  as a result  created 
novel problems with security. As we became more advanced, we are forced to 
establish even more sophisticated devices to protect our world. We came a long way: 
from the first industrial revolution, when steam engines have been introduced to the 
fourth, where robots are communicating while working together with us, humans. 
As Klaus Schwab puts it:  

The fundamental and global nature of this revolution means it will affect 
and be influenced by all countries, economies, sectors and people. It is, therefore, 
critical that we invest attention and energy in multistakeholder cooperation across 
academic, social, political, national and industry boundaries. These interactions and 
collaborations are needed to create positive, common and hope-filled narratives, 
enabling individuals and groups from all parts of the world to participate in, and 

 (Klaus Schwab: The Fourth Industrial 
Revolution) 
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Summary: 
Today the mobile information devices and services are developing in an extremely 
high pace. At the same time there are certain technologies which are the basic 
components of this development. The most recognizable of them are positioning 
technics and its services, called Location Based Services. We use these technologies 
in a very different ways, from navigation through augmented reality games. The 
digital stores (e.g. App Store, Google Play) are a common platform to easily get these 
applications. But beside its benefits, there are security aspects and issues to be 
concerned as well.  

In the past, there were several cases which all of them enlightened the 

was the first, but many other cases were emerged. 
In this publication I would like to show you not only the bright side of this 

mobile ecosystem but the true nature and the exploitation of the mobile technology. 
 
Keywords: mobile, LBS, information security, location, locationgate, social media 
 
Introduction 
Hungarian statistics show that 3 million devices out of 8.7 million are already 
smartphones, for which there are 3 million mobile internet subscriptions. By 
looking only at these statistics, we can see the decisive platform of the future, which 
will significantly impact not only the future of individuals, but also the future of 
companies and services. [1] 

Therefore, getting to know the stakeholders' demands in all perspectives 
"more exactly" is not a consideration to be disregarded. For the effective operation 
of corporate governance systems (ERP, lean management, business analytics, 
artificial intelligence), beyond content provision, assurance and continuous analysis 
of information is required. [2] 

Providing sufficient and relevant information is also crucial for statistical 
and predictive resolutions of Business Intelligence architectures that are incre-
asingly essential for supporting business decisions. [3] 
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Apparently for the various services and systems, a lot of information is 
required that can be closely linked to individuals and other economic operators. An 
important slice of this is represented by the Location Based Services (LBS). 

Nevertheless, we should get familiar with those information safety chal-
lenges and issues that may occur in the course of application of LBS services. 
 
Location Based Services fulfill the following conditions [4]: 

The user should be able to determine its location. 
The service provided should be closely linked to the user's position. 
Dynamic content or the possibility of two-way interaction should be available for 

the users in the Location Based Services.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Updated LBS view  

(with the context of mobile device user) in which content provision is figured [5] 
 

The real strength and the direction of development of LBS is the inter-
connection of different services and the understanding and supplementing each 
other's functions. Interoperability promoted the different programmes' ability a lot 
to operate jointly in a complex system that is to operate in a context. [6] 

An excellent example for this is the additional function to show the desti-
 weather parameters appearing in different navigation systems (TomTom, 

Google Maps). Thus, besides the basic services, applications contain advanced func-
tions as well, which considerably improve their functional and convenience value. 
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It is substantial to get familiar with those safety considerations that shape 
this market segment day to day. 

In relation to the four components of LBS (mobile devices, localization 
technology, communication channel and content provision), information security 
challenges have dynamically increased both on the service providers' and user side. 

Today it is evident that desktop computers, servers and other parts of the 
infrastructure are provided with malicious code protection (end point protection, 
IDS/IPS, firewall, etc.). What about the area of mobile IT devices and other devices 
out of the scope of manufacturers (Internet of Things, IoT)? 

By looking at statistics, we can find that mobile internet penetration in 2013. 
has preceded the conventional fixed internet access. 

  
Figure 2: Proportion of mobile internet users to desktop computers [7] 

 

On the subject of Location Based Services it is especially important to 
investigate the smart devices and those applications that provide the aggregated 
services. Based on the study of the Hungarian market research company eNET, in 
2013 there were already 2 million applications all over the online markets (Appstore, 
Google Play). [8] This foreshadows that by taking advantage of the vulnerability of 
the applications the online marketplace itself (on which several comp
model is built, e.g. Google, Apple and Microsoft) can be compromised. [9] 

On the other hand, t to the number of 
applications and to content service excludes the possibility of the big market players 
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developing a homogenous system (especially due to the outsourced developments) 
that would try to minimize the number of safety risks by applying total control. 

The open OS available to everyone (primarily for device manufacturers) 
represented by Google also suffers from several safety risks that have strong 
reactions to market strategies. One only should think of the several malware appli-
cations found on Google Play. According to some statements 1 out of 10 appli-
cations contains harmful codes. [10] Additionally, the fragmented Android market 
does not in each case allow the use of such safety controls as for example uniform 
version tracking (patch management, ITIL approach), this way exposing the mobile 
platform to increased danger. [11] 

The spread of smartphones made it possible to keep a miniature computer 
on hand all the time. According to some Hungarian surveys, in average we use 
mobile devices every 8 minutes. [12] Increased functionality assisted the meeting of 
personal and business data on one platform, which does not only mean the device 
itself, but more and more the cloud. Therefore, business became the organic part of 
personal life (and this is true the other way around as well), several companies urge 
the integration of mobile devices into their own systems (Bring Your Own Device  
BYOD, Mobile Device Management  MDM).  

So, it is clear that sensitive data, either personal or business related, as a by-
product of LBS services, is supplemented with location information, thus enabling 
more detailed profile creation and identification. 

By examining the hype cycle of different technologies analyzed by Gartner 
we can identify the sensitive areas (Augmented reality, Virtual reality, Commercial 
UAV, Smart workspace, Connected home etc.) where the Location Based Service 
providers need to take into consideration the safety aspects in the long term. 

Figure 3: Technologies and trends segmented by market players [13] 
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segment. We can also see the difficulties induced by the enormous challenge in the 
field of IT security as manufacturers and service providers must consider the 
dynamic increase of the number of devices and services [14]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Gartner’s prediction for the first quarter of 2013 [15] 

 
To give a more exact image of the information security questions 

business side. Indicators of this are the trade-offs showing up in the Location Based 
Services, as a result of which the consumers themselves are ready to sacrifice their 
personal information in the return of some service. 
 
User side 
The cell phone for today has become an 
data. This also means that we store and share more and more information about 
ourselves through the mobile systems. 

The most important source of problems in the field of data security is the 
meeting of business and privacy on the same platform. We have systems (e.g. 
MobileIron) requiring significant investment and resources for the protection of 
business data in vain if that data can anyway be accessed through mobile devices 
and different services (e.g. social networks, cloud based hosting). 

Appearance of the actual location, route and destination results in the users 
stepping out of the shell given by the virtual environment and their data body 
meeting their actual person. It is easy to understand that the insufficient protection 
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of this data also means that in case of compromising this information, challenges in 
safety need to go beyond limits of data protection through IT technology. 

Data Protection Regulation (GDPR) which concerns the procedures required for the 
handling, processing and loss / inaccessibility of personal data. [16] 

Protection of personal data means a challenge for both parties (users and 
companies). 
primary importance. Thus, damages caused by inadequate data handling and low 
information safety will indirectly (data leaks by some applications) [17] or directly 
(compromising personal data) contribute to the increase of company expenses. 

 

 

Figure 5 Personal data types retrievable from smartphones (own figure) 

 

strongly represents the given device. The cloud based services (e.g. iCloud) further 
worsens the evolved situation by making stored data accessible practically anytime 
from anywhere for data analyzing companies, secret services and for malicious 
hackers as well. 

Furthermore, LBS based services disclose beyond the users habits their exact 
whereabouts. This high-level personalization allows after all the tailoring of services 
through the business models based on context. Additional services received will 
persuade the users (trade-off) to waive their personal and often intimate data such 
as for example whereabouts, health status or the list of stores where they often go 
shopping. 

SMS, MMS, notes, call lists, voice messages, Cell Data, Times, 
Positions

E-mail fragments, email addresses, email accounts

WiFi networks, connection times, places, Browsing history, 
bookmarks, snapshot

Input characters (quasi keyloggers), logos

Photos, Videos, Music, Social network accounts and contacts

GPS positions, tracklogs, bookmarks, Maps frames, history, 
searches

Chat program messages / backups, address lists, Biometric data
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From the aspect of consumers, we must make a distinction regarding active 
(initiated by the user) and passive service requisition, transparent for the user. 

Services and functions (e.g. location determination and social networks) 
that the users directly control with the proper behavior mean a risk of acceptable 
level (as the decision if the users use the service or not is in their hands). However, 
those services that are not primarily induced for the users (cell information of 
mobile network operators, systemic data collection of manufacturers, application 

in the technology itself and the services built on it. 
 
Service provider side 
Companies often give LBS services to the users in a remarkably complex and 
integrated way. In this complicated dependent relation, shaped by industrial 
cooperation (e.g. Apple - telecommunications companies), however we are able to 
group players based on who handles and accesses the personal data of the users 
(mobile network operators, device manufacturers / OS developers, LBS suppliers, 
application developers and internet service providers). [18] 

It is important to mention the information demand of the government 
which is not always limited to the official organization of the given country. Beyond 
the legally established data supply we need to take into consideration the data 
collection methods integrated into complex server systems concerning other 
countries. These risks, unrevealed by the service provider (e.g. mobile infrastructure 
operator) pose intervention points into the infrastructure that might stagger the 
basis of the given company in case of compromising. 

In our days, safety incidents (Advanced Persistent Threat - APT, 
Ransomware campaigns) pose a threat not just for company, but for personal safety 
aspects. Protection against spam, malware, phishing, identity theft, etc. means a 
significant financial burden to the companies. 

rt for the 3rd quarter of 2012 unravels that losses 
induced by cybercrime may reach 600 million dollars worldwide. Companies that 
have already lived through such safety incidents reported actual financial losses as 
well. Besides, other additional costs (e.g. reputation / brand value loss, audits, 
investigations) also represented a significant expense. [19] 

inappropriate management of the evolved situation implied a serious loss for the 
business strategy based the subscription 

model. [20] [21] 
Continuous online presence on the web, which is the core of e-business, 

simply demands investment into security systems and specialists by companies 
applying this business model. Otherwise long-term strategies built on this cannot be 
sustained due to the continuous threat. 
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However, from enterprise point of view, the possibility of authorization of 
mobile devices (and Location Based Services they run) at workplaces is a key 
question now. By ensuring communication and smooth daily business processes, 
these devices cannot be banned from offices (because these devices were created for 
this very purpose). 

BYOD (Bring Your Own Device) policy, which uses employee resources for 
 while observing the right rules, is 

spreading. [22] 
All this is required in order to stimulate the business sector to increase the 

development level of their services, systems, internal operations and the related 
defense potential. 
 
Locationgate, the first real scandal that started the avalanche 
In order to the big service providers can correspond to the triple criteria of right 

process can only be successful if they acquire the most possibly relevant information 
reflect  

Thanks to the available technologies (positioning, smartphones, internet, 
etc.) companies have reached a remarkably sophisticated level of personal data 
collection with the help of which they can either maintain their business models 
based on advertisement, or obtain samples of adequate sizes for research and 
development. 

There was an arguable justification for personal data collection that was 
needed for the contextual i.e. behavior based advertising (Apple informed users in a 
hidden part of an End-user license agreement  EULA), nevertheless this practice is 
ethically very questionable. 

Locationgate scandal hit the fan in the spring of 2011. The protagonist was 
in the first place the iPhone 4 created by Apple and the operating system iOS 4 
connected to it. The root of the problem was the content of the database file 
conolidated.db and its neglectful storage method (even an unauthorized person 
could access the data). 
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Figure 6: Visualization of the geolocation database retrieved from a user’s phone  

(iPhone Tracker application) 

This file contains the exact coordinates and access time for all base stations and Wi-
Fi hotspots the phone reached throughout its lifespan. Naturally, this characteristic 
of the iOS system was well known for forensic experts even before the scandal broke. 
[23] 

With the stored and analyzed user data, (constrained) consumer feedback 
important for Apple was fulfilled and at the same time they could create profiles and 
pat , 

 
In vain the service providers were condemned, the tendency continued with 

Carrier IQ published. This application, invisible to users and installed by device 
manufacturers and service providers, collected and forwarded to the company all 
information that could be retrieved from the interaction with the phone. [24] 

This activity could not be connected directly to the device manufacturer any 
more, but for the users it became clear that they can be trailed any time through 
their mobile device and their data could be abused. Increased awareness in user 
behavior affects legal research and content consumption measurements and thus 
affects information influencing business model operations as well. [25] [26] 

These incidents forced device manufacturers to change their previous 
approach and give larger autonomy over personal information to users (according 
to new practices, this kind of data collection can be banned by the user), although 
data collection practices unsafe to users appear one after the other even today. 
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Conclusion 
Of the issues explained in the subject of information security it seems that the most 
endangered types of data are personal information of users and business 
information of organizations. Protection of the user side, thanks to present-day 
technologies (e.g. cloud based storage), is the collective responsibility  among 
others  of the service providers and companies taking part in data handling. 

of complex data, and control of the usage of extracted business information 
(artificial intelligence) is still in its infancy. 
practice (e.g. the Hungarian Act C of 2003 on Electronic Communications) are not 
able to cover cross-border situations that emerge through processes of globalization. 
APT-induced permanent challenges force device manufacturers and service 
providers to constantly reassess their business strategies. This situation will 
significantly change due to the above mentioned GDPR regulation. [27] 

It is important to bear in mind the importance of innovation at the same 
time. Development should not be forestalled by pressing stakeholders into an 
unobservable legal framework that would hinder the implementation of new 
opportunities into LBS services. The best example for this is the abundant 
information stored on Facebook and other social network sites. Even official 
organizations dealing with data handling could envy these databases as even they 

-to-date records in each case. In Europe, the General 
Data Protection Regulation will be a game changer not only for private but for public 
sector as well. 

The most important lesson learned for the business sector is that consumers 
should be treated as partners while shaping business strategies. Attitude, 
demonstrated through an example (Locationgate) is not acceptable anymore. By 
looking at the mistakes of big manufacturers, other market players are also expected 
to develop a correct approach in the field of data security. 

However, it is important to highlight that fair management of PII incidents 
that already happened and informing all who was involved is also an important part 
of successfully managing the tasks of the government, the private and business 
sectors. [28] 
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Abstract  
Nowadays we live in the era where technology is smarter than ever. The newest 
devices and applications simplify tasks, make better use of resources and transform 
the way we live. As a consequence the world around us is rapidly changing. Smart 
home is a reality due to innovation in wireless connectivity and the protocols that 

point which is about security. Z-Wave protocol is the most widely used and the main 
reason is because of its security level. But is really this protocol secure enough? In 
this work are demonstrated the main security risks for a Home Automation system 
and how secure are the consumers while using these smart technologies. 
 
Keywords: Home automation, security, Z-wave protocol  
 
1 INTRODUCTION 
The Internet of Things, also called IoT is a system comprised of anything such as 
computing devices, machines, objects, humans, animals, etc., that have the ability to 
communicate with each other and transfer data over the network without human 
interaction. [1]. So, it is what we get when we connect Things, which are not operated 
by humans, to the Internet [2].  

Nowadays the technology is getting smarter and everything is expected to 
get smarter as well. Taking in consider buildings, they are becoming more and more 
technology sophisticated, with smart features ranging from energy-management, 
self-sustainability, security control, entertainment and assisting disabled to the 
luxury of home automation. And when it comes to home residences, then the main 
idea of architecture and building structure becomes more about functional comfort 
of use, calmness and adaptivity, which are all suggesting ubiquitous human-building 
interaction [3].  

The term 
by using different sensors and actuators to observe the home and automatically 
control devices they want to [4]. The term 
capability to automate and control multiple different systems [5]. A centralized cont-
rol and monitoring function is provided for heating, ventilation and air conditioning 
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(HVAC), lighting, physical security systems as well as home appliances and so on. 
The central control panel and various household devices are connected to each other 
to form a mesh network over wireless or wired communication links and act as a 

t smart homes are perceived: 
functional, instrumental and sociotechnical [6]. The functional view intends to ma-
nage and automate in a better way the daily demands in a household. The instru-
mental view comprises efficient functions such as energy-management and security 
control. The socio-technical view seeks for digitalization of daily life and it is thought 
that opens the door for next generation of human - building interaction [3]. 

Smart adaptive homes began in early 1970s and first generation of home 
automation was X10 network technology that used existing power lines in the 
buildings as the communication medium, but as well as limited bandwidth, they were 
susceptible to signal loss and electrical interference [7]. Wireless home automation 
systems are better than power line systems and provide easier expansion and 
interconnectivity of different devices. Recent advancements have led to progress in 
building smart homes and their automation and making the consumers daily life 
easier and more convenient. It is estimated from Business Insider that by 2020 over 
70% of all devices connected to the Internet will belong to the IoT [8] and according 
to Research and Markets, global home automation market it is estimated to reach $ 
72.78 billion by 2020 [9].  

So, it is clearly that IoT and home automation is only expanding but on the 
other hand is always standing the most critical point, security. So as these devices get 
smarter, who is responsible for ensuring their security and protecting the customers? 
How secure are they? In this work are introduced some possible threats on home 
automation systems; technical and theoretical background about the security of the 
most widely used protocols with special emphasis on Z-wave. 
 
2 SECURITY THREATS 
In this part are presented the security threats related with home automation. The 
main focus will be on the security risks of one of the most common used protocol in 
home automation systems, Z-Wave. This will offer insights to what people can do to 
take back control of such devices in order to protect themselves, homes and families. 
As home automation tends to directly connect our real life with the virtual world it 

yday life and therefore has some 
associated threats. Security in this field is responsible to protect:  

 Life and health 
 Property 
 Information 
 Control of: 
 access to the home; 
 the connected devices. 
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To protect the above-mentioned assets the local area and the web area must 
be considered [1]. Security services (key establishment, encryption, frame integrity 
protection and device authentication) were included in the specifications of open 
wireless protocols (i.e., ZigBee), and these security services are built on top of the 
recognized cryptographic algorithms such as Advanced Encryption Algorithm 
(AES).  Although, successful attacks that exploit the implementation vulnerabilities 
or insecure key management practices, have been occurred against them [2], [3].  

Attacks and vulnerabilities are being more and more in the headlines of news 
and those related with smart home are not less important. The trend of hacking smart 
environments is likely to grow because of the recent adoption of the new technologies 
in smart homes. During the last years some successful attacks were executed and in 
the following list, we can see a review of them:  

In July 2013, Kashmir Hill a report was published in Forbes Magazine, 

edroom of 

protection by default [4] [5].  

Satis is known to let people raise and lower the toilet set as well as triggers a bidet 
function and flush by using a mobile app. It was hacked or attacked remotely because 
of the Bluetooth security vulnerability found in the implementation of this toilet [6].  

In August 2013, Heather Kelly, a reporter for CNN, published a report titled 

controlled from an app in smartphone and is outfitted with a video camera, 
microphone, RFID (Radio Frequency Identification) chip, and speakers. She 
reported how a Software engineer Jennifer Savage was able to take control of it from 
a computer and remotely watch live video, turning it into a malicious surveillance 
camera for attackers. Furthermore, it was reported how Daniel Crowley 
demonstrated live at a Black Hat session, how it is possible for a third party to hack 
into a front-door lock and open it from a computer. Finally, the report was also about 
how Fouladi and Ghanoun demonstrated a hack that opened a smart lock that used 
the ZWave protocol [7]. 

Some other reports were published in August 2013 on ABC news. One of 
them was about the issue of the growing concerns that computerized homes make it 
easier for thieves to get personal information [17]. Another one raised the issue of 
the growing concerns of security experts about homes wired so everything can be 
controlled remotely. [18]  
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In 2015 a security researcher at Fortinet accomplished a hack into a video 
stream without any coding skills [20]. The researcher simply visited a webpage 
Shodan.io, which is a website where varieties of internet connected devices were 
found and was able to hack into the video stream just by entering the word 

d. The author also emphasized the need to 
urgently address the security of these devices, because billions of sensors will soon be 
designed into various appliances, security systems, health and other equipment in the 
future [8]. 

In May 2016, Nicole Casal published  

researchers at the University of Michigan were able to hack into smart home and get 
[9]. They could perform four successful proof-

of-concept attacks and demonstrated how a SmartApp can eavesdrop on someone 
setting up a new PIN code for a door lock, and subsequently send by text message the 
PIN to a possible hacker. Through the second attack they showed how could be 
remotely exploited an existing Smart app to virtually make a spare door key by 
programming an additional PIN codes into the electronic locks. Furthermore, they 
presented how 
away and how fire alarm could not be activated by injecting false message via Smart 
app. [9]. 
 
3 SECURITY PROTOCOLS 
Smart home can be built on a wide variety of protocols. Each of them has its own 
language which speaks to different connected devices and gives them instructions to 
perform a function. All protocols have an API1 and most of them are not open. There 
are several technologies competing to become the standard of choice. Here can be 
mentioned many of them such as: X10-Wireles technology, Blootouth Mesh, KNX, 
Thread, Zig Bee, Z-Wave, etc. But the most widely used are ZigBee and Z-Wave 
protocols. According to the Z-Wave Alliance, over 80% of home security devices use 
Z-Wave [19]. 

There are some reasons about the range of its use, for instance, Wi-Fi 
consumes a lot of power, and Bluetooth is limited in signal range and number of 
devices. Comparing with Thread and Zig Bee, Z-Wave has the longest operating rate, 
at 300 feet (outdoor) and 80+ feet (indoor). ZigBee has the largest number of 
maximum device capability [20]. Considering data transmission, Thread has the 
fastest rate at 250 kbps. The interoperability of Z-Wave is better than ZigBee, but 
ZigBee has a faster data transmission rate. Thread operate on the busy Wi-Fi 
standard frequency of 2.4 GHz, while Z-Wave operates at 908 MHz in the USA and 

                                                           
1 Application programming interface (API):  a set of subroutine definitions, protocols, and tools for 

building application software. It is a code that allows two software programs to communicate with each 

other [33]. 
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this has contributed in noise reduction and a greater coverage area. ZigBee operates 
on both 915 MHz and 2.4 GHz frequencies. All three are mesh networks2. You can 
see the following table for more details on their comparison [21]. 

 

Table 1: Comparison of Security Protocols 

 
Z-
Wave 

Zig 
Bee 

Thread 
Blootout
h Mash 

Operat
ing 
range 

100 
feet 

35 feet 
100 feet 
(theoreti
cal) 

330 feet 

Max 
no. 
devices 

232 65,000 250-300 32,000 

Data 
rate 

9.6-
100 
kbps 

40-250 
kbps 

250 
kbps 

1 Mbps 

Freque
ncy 

908/91
6 
MHz 
(U.S.) 

915 
MHz/
2.4 
GHz 

2.4 GHz 2.4 GHz 

Networ
k type 

Mesh Mesh Mesh Mesh 

Needs 
hub? 

Yes Yes Yes Yes 

 

3.1 Z-Wave - technical background – security 

The construction of Z-Wave as every protocol consists on a series of layers, each with 
different functionality, that together compose the protocol stack. In the figure below 
is shown the Z-wave protocol stack [10]: 

                                                           
2 Mesh Network: a local network topology where the nodes such as bridges, switches and other 

infrastructure devices are connected directly, dynamically and non-hierarchically to as many other 

nodes as possible and cooperate with one another in order to provide efficiently route data from/to 

clients [34]. 
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Figure 1: Z-Wave protocol stack 
 

Physical layer: here the actual data is transmitted. The data is transferred in 
bit representation, using either Manchester or Non-Return Zero encodings [23], 
[19]. Manchester encoding uses the transitions between transmitted 1s and 0s to 
indicate logical bit values (a shift from 1 to 0 indicates a logical 1 for example) [9], 
while the Non-Return to Zero method (NRZ) relies on frequency differences of + or 

 20 KHz from some baseline to indicate logical bits [24]. For this transmission to 
occur between a device and the central controller of the home, both must share a 
network key that allows for communication. When a new device is paired via Z-
Wave, a specific syncing protocol is executed in order to share this network key with 
the device. First, a 
containing a specific series of bits, the home ID and node ID of the device to pair 
[19]. It is in this period when the protocol becomes susceptible to attack, as 
unencrypted identifying information is being transmitted. Though the exact spe-
cifications of the Z-Wave transmission are not documented, researchers and 
attackers have been able to reverse engineer and exploit the system by examining 
these packets and impersonating the controller from the outside. 

MAC layer: it is responsible for HomeID and NodeID, controls the medium 
between nodes based on collision avoidance algorithm and backoff algorithm. 

Transport layer: where error detection and retransmission acknowledge-
ment occur. 

Network layer: its focus is on frame routing, topology scan and routing table 
updates. The network layer contains a 32-bit unique ID for the home controller and 
8-bit node ID for each accessory, which is assigned when a new device is paired with 
the system.  

Application layer: contains command and parameters specific to the device 
and manufacturer. It takes care of control of payloads in the frames received or to be 
transmitted. 
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Z-Wave protocol is developed by ZenSys, part of Sigma Designs, Inc. It is a 
radio-based communication protocol managed and improved by the Z-Wave 
Alliance [25]. The frequency area it uses is between 868.4 MHz and 926.3 MHz with 
data rates of 9.6 kb/s, 40 kb/s (most common) or 100 kb/s. Since the Z-Wave 400 
Series also 2,4 GHz, 200 kb/s and an 128-Bit AES encryption are provided. The 

after they sign a nondisclosure agreement. Z-Wave offers some different security 
mechanisms [23] in order to prevent the threats - starting with the 400 series chips. 
Actually, older chips do not have any security features. Requirement Mechanism 
Confidentiality AES-128 OFB-Mode Authenticity & Integrity CBC-MAC Freshness 
64 Bit Nonce. Nut there is a problem in the way encryption keys are transferred to 
new devices.  When a new device joins a Z-Wave network, a hardware-based pseudo 
random generator generates a symmetric key. After that, this key is encrypted with a 
temporal default key consists of 16 bytes with the value 0, which is hardcoded in the 
Z-Wave chip. If this is known there is the risk that an attacker could sniff the initial 
device pairing and steal the encrypted key to decrypt it with a default key. Another 
publicly known problem is an implementation fault of a Z-Wave door lock [23], 
rather than a general protocol vulnerability. An attacker could pretend to be a Z-
Wave controller (central node that coordinates all client nodes) and start the initial 
key exchange mechanism with the door lock. The door lock automatically accepts 

connected to a real controller. Afterwards, the attacker is e.g. able to open the door 
lock. This is a typical case of missing mutual authentication. It is mandatory to bear 
in mind that all the mentioned security mechanisms are optional and are just 
provided by Z-Wave chips starting with series 400. Older generations of the protocol 
are completely unprotected. 

This disconnect is where exist vulnerabilities followed by attacks. In 2016, an 
attacker was able to exploit IoT devices that were using default passwords to launch 
a massive distributed denial of service attack [26]. 

But stronger standards on security of devices were announced by the Z-
Wave Alliance, on November 2016. The certification was received on April 2017. It 
is called Security 2 (S2) and provides more advanced security for devices, gateways 
and hubs in smart homes [27], [28]. It supports encryption standards for 
transmissions between nodes, and warrants new pairing procedures for each device, 
so now each device is paired with unique PIN or QR codes. The intention of this extra 
layer of security is to prevent hackers to take control on devices with lack or poor 
security [29], [30].  According to the Z-Wave Alliance, the new security standard is 
the most advanced security available on the market for smart home devices and 
controllers, gateways and hubs [31]. 
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3.2 More challenges 

Encryption is not always the answer to security. The newest security layer S2 where 
each device is paired with a unique PIN or QR codes is similar to the approach Apple 
takes with HomeKit-compatible smart gadgets, each of which comes with a unique 
pairing code printed on the device.  

However, even if Z-Wave were to implement these additional precautions, it 
would be up to the manufacturers to use them in new products and release patches 
for existing embedded systems, a nontrivial task that in many cases would require 
company and user action. The security of the Z-Wave ecosystem as a whole relies not 
only on the Z-Wave Alliance and the protocol itself, but also on the manufacturer of 
the device. 

Another challenge are the consumers, if they take control of their own 
security and are or not aware of the technologies of the products they have into 
homes. Another characteristic of Z-Wave is that old security systems can be automate 
with Z- -wave automation 
solutions as the company really promotes this on official website. First of all it will 
cost more than just starting over. Another important thing is that the users would be 
missing out the new security features and functions. Or they must update manually 
the devices. Is it convenient? Are the consumers aware about that? This could be an 
important resource for hackers to gain access.  

Such self-education requires strong resources that break down complex 
technology into easy to understand concepts and provide action items for consumers.   
 
4 CONCLUSIONS 
In this work was presented an overview on security challenges of smart home 
systems. As the number of consumers adopting the concept of the smart home is 
growing every single day and the number of devices is rapidly increasing, more and 
more challenges are posed.  These smart devices live in a constant and never-ending 
cycle where new features are released. On the other hand, are followed by attacks and 
then new features are realised in order to prevent the attacks.  

Z-Wave protocol was taken in consider because of widely usage, 
convenience that offers at consumers and security layers. Some technical background 
was included in order to understand how the previous attacks were performed and 
to find the problems which were supposed to be fixed with the newest security layer 
S2, which provides more advanced security for gateways, devices and hubs in smart 
homes. Even though it supports encryption standards for transmission and warrant 
new pairing procedures for each device, the attacks can be performed. So, encryption 
is not always the answer. Humans are the weakest link in the internet. We can protect 
ourselves through education, learning and researching more. We have to be aware of 
the technologies and products that choose to install in our homes.  
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In future work deep analyses on technical part and human behaviour can be 
considered to provide (a) solution(s) for better security in home automation systems. 
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Abstract 
The innovative potential of blockchain technology proves to be convenient and 
useful in different sectors, but these opportunities may also be disruptive and create 
challenges. This paper investigates technical, risk and security related challenges of 
blockchain. The use of this technology is viewed in light of financial crime that pose 
a threat to security on national and international level as well. Firstly, elements of 
blockchain technology and the reasons they really matter are explained. Secondly, 
we focus on national security and how is it effected by the criminal use of 
cryptocurrencies. Thirdly, we elaborate on the lack of standards and mechanisms in 
connection with illegal activities, particularly money-laundering and financing 
terrorism. Finally, we suggest the use of fuzzy methods for security analysis and 
testing, and compatibility with GDPR for better protection of the recorded data in 
chain. We conclude that a collaboration of responsible entities in different sectors is 
needed as well as the investigation of potential ways in which actors can exploit 
further applications. The convergence of terrorism and cybercrime should be 
considered and the necessary preventive actions taken. 
 
Keywords: blockchain; cryptocurrencies; security; cybercrime; cyberterrorism. 
 
I. INTRODUCTION  
We are living in a constant state of globalisation where emerging economies, 
democracies, conflicts and natural disorders are driving changes across the world. 
The world is becoming flat [1]; forces like technology innovations, economic 
revolutions and demographics changes effect the structure of governments, 
businesses and societies. 

The technology of blockchain is attracting attention widely from businesses 
to academia. This relatively new technology started in 2009 when Nakamoto created 
the first cryptocurrency; Bitcoin - an open ledger maintained and extended by a peer-
to-peer network [2]. Blockchain is changing the way of using currencies and how to 
deal with different kind of transactions with entities whom people do not trust. 
Transactions are made without relying on trust; differently from traditional banking 
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systems. They are based on cryptographic proof that allows direct transaction of two 
parties without the need of a trusted third party. Cryptocurrency platforms are 
becoming popular target of cyber-attacks and represent opportunities for terrorist 
organisations, sanctioned states and criminals. Therefore, these technologies pose 
security challenges on different levels.  

With the increasing popularity of the cryptocurrency market and the large 
number of illegal actions, more attention is needed by governments and other 
stakeholders around the world. In recent years the cryptocurrency market including 
Bitcoin has increased to $500 billion; its use is seen from transferring and moving 
funds to buying software, real estate and even illegal drugs [3].  In early 2018 the total 
market capitalisation of the 100 largest 
globally. Meanwhile the total market of the all cryptocurrencies represent $ 728 
billion [4]. 

This research is limited to the national security aspects of blockchain. 
Blockchain technology is shown in the context of cryptocurrencies. In the following 
sections, we examine how national security is related to the risks that the use of these 
technologies poses. Finally, some possible solutions are recommended. 

 
II. BLOCKCHAIN 
Blockchain is a mechanism known as a distributed ledger that uses cryptography 
method for encryption and a set of algorithms in creating and verifying data structure 
[5]. Data is 
where they can only be added while existing ones cannot be removed. It covers 
various systems that range from fully open (join or leave without need for approval 
by any central entity) [5] to permissioned ones (to be able to join the network, nodes 
have to be pre-selected by an administrator) [6].   
 
The scope of Blockchain is wider than virtual currencies, and financial services. Its 
application can be seen in further sectors [7]: 

Financial Services: Asset management, insurance claims, processing, cross-
border payments  

Smart Property: Money lending, smart cars and smartphones. 
Smart Government: Electronic passport, birth and/or wedding certificates, 

personal identification. 
IoT community and Smart Health Care: Smart appliances, supply-chain 

sensors, Personal health record keeping, access control, health-care mana-
gement, insurance processing. 
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The way how blockchain works is shown in fig.1 [8]. 
 
 

 

Figure 1: How a blockchain works 
 

Imagine two users, A and B. A wants to transfer a bitcoin to B. At first A need to 

 and the 
respective amount. Then A sends the signed transaction to the network where has 

A to B - 
network keeps an evidence of the transfer on the blockchain. 

 
A. Characteristics 
In literature, same aspects of blockchain are described and defined with different 
terms. However, it seems to be a consensus around four characteristics of this 
technology [6]:   

1) Decentralisation: Does not rely on trust (central point of control); it removed 
the idea of transactions based on a third party. Validation of transaction and data 
recording are made through consensus protocols that are used across a network of 
nodes.  

2) Immutability: 
cannot be modified.  
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3) Transparency: Participants of network have access to the holdings and 

carry out their transactions and actions. 
4) Security: The ownership of an address and assets related to it, is given by the 

used cryptoghraphy; a combination of public and privates keys, made up of random 
numbers and letters combinations. It means that addresses are not directly related 

e risk of stolen identity and unauthorized access is solved.  
 

B. Cryptocurrencies 
Cryptocurrency is a digital currency designed for online transactions where parties 
remain anonymous [2]. Generation and verification of transactions is performed by 
cryptographic encryption. The first and leading cryptocurrency is Bitcoin followed 
by new ones that have been growing rapidly. All transactions are stored in a public 
registry which is blockchain.  In the fig.2 are listed the latest data o  the 
top 10 cryptocurrencies [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Overview on the cryptocurrency market 

 
As it is shown, Bitcoin is followed by Ethereum  a platform that supports not only 
external accounts but accounts of smart contracts as well [10]. It can be considered 
as a transaction-based state machine which gets updates on every transaction. In 
fact, smart contracts are faced with many vulnerabilities [11] that constitute a 
significant threat to their future. 
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C. Technical challenges 
1) Limitation in terms of scalability and latency: Previous researchers have point 
out that blockchain systems have limited scalability and high latency [12], [13]. 
According to Chepurnoy a transaction can be done in 8 minutes and the number of 
transactions it supports is only 2-3 per second [14]. 
2) Limited privacy: Kasireddy [13] and Yli-Huumo et al. [6], pointed out that a 
link between users and transactions is possible, even though technologies of 
blockchain provide pseudo anonymisation by taking into account the analyse of the 
graph transaction and other related information. The transactions are public 
and(or) shared among group(s) and all of them can become known. In terms of 
privacy, it means that blockchain can be riskier than using a credit card. 
3) Storage constraints: Each node should store the full history of the blockchain 
[12]. Considering the case when IoT devices join the network; as the time passes, 
history increases and major problems show up. Transaction time can be effected and 
limitations of lightweight nodes can happen as well.   
4) Unsustainable consensus mechanisms: Consuming of a significant amount of 
energy is another challenge. If we consider the energy consumption of bitcoin, as a 
country it would be the 39th in the world [12], [13].  

 
D. Risk challenges 
1) Lack of methods on verifying and limiting risks: As it was highlited by 
Kasireddy, lack of such tools is a significant blockchain inhibitor [13]. Besides 
existing tools, new mechanisms to undo operations, to limit or to prevent the risks 
are needed. 
2) Standards and governance: No clear regulatory processes and strategies are 
shown. Finding solutions and processes to solve the problems is an immediate need.  

 
III. NATIONAL SECURITY 

following passage he indicates:  
It would be an exaggeration to claim that the symbol of national security is 

nothing but a stimulus to semantic confusion, though closed analysis will show that if 
used without specifications it leaves room for more confusion than sound political 

 [15]. 
Accordingly, national security should be considered not only as a policy 

objective but as the means for its pursuit as well. 
Baldwin states that national security cannot be qualified [16]. We can be 

view is that the idea of security cannot be taken for granted [17]. Knorr and Trager 
accept that if national security threats are treated with negligence, then many 
conceptual concerns will show up [18]. The same difficulties were pointed out by 
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Buzan; something is either secure or insecure and security spectrum does not tend to 
fill the space between hot and cold [19]. 

 
E. Threats 
There are several ways in which a nation can be in a threatened position. 
Cryptocurrencies are considered as a disruptive financial technology and the world 
has to face with this new kind of security risk.  

Over the last decade, significant regulations in accordance with money 
laundering, terrorist financing and identification of customers have been employed 
in the global banking system. Since 2001, governments and multinational bodies led 
by the United States, greatly enhanced these economic sanctions [20]. Because 
cryptocurrencies depend on peer-to-peer transactions and are independent from 
rules of financial institutions, for numerous activities they have removed an 
important source of friction for malicious activities.  

Sanctioned states, criminals and terrorist organisations, can benefit from 
blockchain technologies through several methods. Bitcoin has become a popular 
exchange medium on dark web marketplaces [21]. These places are anonymized and 
online for purchasing and vending illegal goods and services. Silk Road was the first 
and largest marketplace which was shut down in 2013 by the FBI and DEA [22]. 
According to investigations, more than $200 million of illegal goods and services 
were sold and bought [23]. Since then, U.S. and agencies of European law 
enforcement have shut down other followers at Silk Road such as Hansa Market and 
AlphaBay [24]. 

The self-proclaimed Islamic State (ISIS) has been seen the benefits of 
cryptocurrencies since in 2014 [25]. 
such as drug cartels and money launderers are becoming keen on using 
cryptocurrencies [26]. Such groups are using Bitcoin in order to avoid controls of 
financial capital in China.   

Russia and Venezuela have shown their interest in creating their own virtual 
currency   [27]. Furthermore, a group of banks in Russia is 
experimenting with Ethereum [28]. Whilst North Korea is using hacking tools (like 
ransomware) to force victims to invest in cryptocurrencies [29]. WannaCry was the 
most harmful ransomware attack against 150 countries and the attack contained 
$150.000 cryptocurrency [30]. What is more, North Korea is continually 
experimenting with other technologies such as Monero or stealing cryptocurrencies 
immediately from investors [31]. 
 
F. Terrorism related risks of cryptocurrencies 
The use of cryptocurrencies has led to terrorist groups as well. They differ from the 
above-mentioned actors in their ideologies, motivations, tactics and behaviours, and 
can be classified as:  
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1) Lone actors and small cells: These actors can be inspired from a central 
terrorist group and/or connected to a main group. Here the needed financial 
resources to execute an attack are usually low. In 2016, the French Bastille Day attack 
required only the necessary sum of money to hire a truck. This group of terrorist 
may not take essential advantages of the use of cryptocurrencies. Nevertheless, for 
certain actors that operate online, cryptocurrencies can be attractive. For example, 
in 2016 a teenager in Virginia was convicted for providing support to ISIS over 
Twitter [32]. He was advising how Bitcoin could be used to mask the provision of 
funds in support of ISIS. This case profiles of a young jihadist with advanced IT 
skills, ready to use new financial technologies. The radicalization of vulnerable 
youth is a pressing issue nowadays. It has its security aspects as i.e. ISIS has started 
its psychological warfare delivered by their recruiters and social media platforms. 
They succeed to engage young people, just like extreme right and racists groups, 
while authorities are unable to react potentially. The awareness should be raised 
among educators, youth leaders, parents, help them to offer a better and more 
attractive way or group to join, belong to. 
2) Command and control organizations: They do not have a single established 
base. Cryptocurrencies may not be useful for funding the ongoing operations of 
groups such as al-Qaeda and ISIS. For example, ISIS financed its activities in Iraq 
and Syria through enforced taxation of businesses and individuals [33]. Actual 
challenges of blockchain technology such as scalability and latency would be 
trustless and unpractical methods of transferring and/or moving funds in large 
amounts. According to an online publication of al-Haqiqa, there are many 
possibilities for them to use cryptocurrencies but they are faced with lots of barriers 
[34].  
3) Facilitation networks: Terrorist may find greater utility in the use of 
cryptocurrencies for occasional and ad-hoc international P2P transfers to move or 
transfer funds among the group or to raise funds online through crowdfunding 
campaigns. They can mask under pretexts such as giving donations for 
humanitarian causes to fulfil their purposes (traveling facilities, procuring weapons 
or daily services). In 2016 a campaign run by an online media unit (MSC) in 
Jerusalem was identified as a network of Salafi-jihadist groups in Gaza [35]. 
According to U.S. Department of State , MSC is a foreign terrorist organisation; its 
target is Israel and aims giving support to the ISIS [36]. In that time only two Bitcoin 
transactions had been made in not significant amount, but until March 2018, the 
related Bitcoin address received 1.46 Bitcoin [37].  
4) Territory controlling groups: According to the statistics, the political extremist 
activity in Europe and U.S. is growing. Royal United Services Institute, pointed out 
that from 2000-2014, 33% of plots involved right-wing extremists [38]. Europol 
indicates that violent assaults from right-wing extremists against ethnic minorities 
and asylum seekers is increasing [39].  
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IV. ADDRESING THE CHALLENGES 
As it was shown, respective law enforcement agencies are taking measures when it 
comes to identifying or detecting illegal actions. But yet the problem is not solved. 
Governments should focus more on national security based on systems thinking. It 
allows individuals, agencies and communities to take a broader perspective. 
Authorities must focus on money - laundering concern, fund exchanges and 
transfers that permit criminal groups to achieve their objectives.  
 
G. Security analysis and testing – Fuzzy methods 
Fuzzing is a useful technique for finding vulnerabilities within a program. It could 
be applied on smart contracts as they are programs and may contain vulnerabilities 
[40]. Fuzzing has proved to be useful and fast technique for security vulnerabilities. 
The behaviour of smart contracts can be observed by applying invalid and 
unexpected inputs. In addition, fuzzy can be used for findings bugs as well. 
 
H. Compatible with GDPR? 
The key elements of GDPR (General Data Protection Regulation) consist on the 
right to be forgotten and the ability to delete data when it is no longer necessary [41]. 
In contrast, blockchain is designed to be immutable (data can be added but not 
deleted). The anonymous characteristic where individuals can hide their actual 
identity in the network by encryption keys, seems not so favourable for GDPR. If 
someone holds this key, then it may still comprise personal data under the GDPR. 
Here a possible solution would be an algorithm with consensus from computers in 
a blockchain that want to delete data. They can vote and if a majority approve, then 
the data can be removed. In this case another problem may occur. As the old data 
in blockchain are put int
According to EU Blockchain Observatory and Forum, another solution with regard 

ction by design [42].  
 
V. CONCLUSIONS 
The revolutionary technology of blockchain holds a high potential of applications 
in different sectors. The paradigm is shifting to the blockchain era. Beside 
advantages of blockchain, the current and potential risk factors to national security 
are present. Bitcoin and other popular cryptocurrencies have become an important 
medium for transferring and buying. The most significant risks in the near future 
relate to the potential of criminals and terrorist in using cryptocurrencies for buying 
illicit goods/services, money-laundering, currency exchange, transferring or moving 
funds internationally among members or raising them online through 
crowdfunding campaigns.  
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From the technical point of view, the security level of smart contracts can be 
increased by using fuzzy methods in security analysis and testing. With respect to 
compatibility of blockchain with GDPR, data protection can be supported by design. 
We suggest that there is a need for regulators and lawmakers to increase their 
understanding of the technology in response to the new security challenges of this 
age. To understand the threats better, combat and prevent criminal and terrorist 
activity, a collaboration of law authorities, intelligence agencies and the blockchain 
community is needed. Identifying and detecting only specific events and solving the 
problems by law enforcement such as shutting down dark marketplaces, arresting or 
extraditing individuals is not a long-term solution as long as these technologies are 
present.  
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ABSTRACT 
To operate smart cities it is necessary to have proper governance, industry and 
services ecosystems that can be built upon. The smarter the elements of the system 
are, the more complex IT infrastructure will be; and these will directly or indirectly 
have an impact on each other.  

Last year signified how vulnerable these industry and service systems are in 
the government and corporate sectors. Significant cyber-attacks such as Wannacry 
or NotPetya can influence the operations of an organization to a degree that might 
pose a challenge to governments of cities, countries or even a continent. 

These campaigns targeted industrial and supply chains. How was survival 
possible? What competencies were needed to operate our industry in such a harmful 
environment? 

In this study we will highlight which competencies are needed for Smart 
City and Industry 4.0 to successfully implement major projects that benefit the 
development of smart cities. 
 
KEYWORDS 
Competencies, IT governance, industry 4.0, smart city, program management 
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INTRODUCTION – INFORMATION FLOW THAT MAKES YOU SMART  
It is not easy to accurately define what a Smart City or Industry 4.0 is, as these are 
continuously transforming and forming. At the same time, we can find some fixed 
points with an evolved consensus. The most basic criteria is probably that in respect 
of both ecosystems sensors and information flow between separate elements occur 
which enable aligned and closely coherent operation and development of complex 
systems. [1] 

The concept of Smart Cities includes and integrates both information and 
communication technologies and numerous other physical technologies, such as the 
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Internet of Things, that enable the optimization and high efficiency of services and 
city operations. [2] In the field of industry, similar processes are underway at 
companies, when automation (Industry 1.0) was followed by mass production 
(Industry 2.0), then computerization (Industry 3.0), and today by organizing actual 
objects and sensors into networks we have reached Industry 4.0. [3] IoT, cyber-
physical systems and artificial intelligence promoting data interpretation and 
utilization appear here as well. [4] 

Several internationally acknowledged companies recognized these aspects 
of information technology and combined them with their own core competences. 
Cisco and IBM possess programs, projects and methodologies to promote the 
integration and connection of these technologies in the modern industrial and 
urban environments. [5][6] 

However, to analyze the issue, it is not enough to apply the technocrat 
approach alone. One has to take into consideration the complex approach in which 
the other elements of the ecosystem are also included: people, government, 
economy, environment, mobility and viability. [7][8] Consequently, when speaking 
about Smart Cities and Industry 4.0, we need to refer not only to the technology, but 
we should think about the utilized systems (citizens, enterprises), implementation 
of missions, operational and strategic governance. [9] It is important to mention 
that beyond international good practices, domestic regulation was also created: 
Government Decree 56/2017. (III. 20.) on the modification of certain government 

which among others, highlights the requirements of connection with innovation 
and strategy. [10] Hungarian Lechner Knowledge Center promotes the impro-
vement of Smart Cities on domestic level. [11] 

So, we can see that when we want to study smart systems, we also need to 
bear in mind other elements of the ecosystem (government, enterprises, and 
organizational abilities). To be able to operate Smart Cities and advanced industrial 
conformations in the long term, we need to be able to implement these innovations 
(programs, projects) and make them sustainably operational afterwards. 

The issue of cybersecurity is a very important factor in terms of the complex 
-

mation network the more vulnerable these systems will be. Therefore, from the 
moment of planning of these innovations, one has t
cybersecurity matters as well. [12] Availability, confidentiality and integrity are 
fundaments in which all circumstances have to be secured to sustain stable 
conditions. [13] The so-called Big Data, originated from sensors and other sources, 
also represents a major challenge for designers of smart ecosystems. [14] So, in this 
research, we try to find those organisational competences and features that promote 
the secure innovation and operation of cities and industrial facilities. 
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In the following section, we will highlight the cybersecurity challenges of 
Smart City operators by demonstrating an example case. The third section will 
introduce competences that may achieve long-term development and projects of a 
4th generation enterprise or developed government. 
 
MODERN WAY OF EXTORTION THAT MAY EVEN DISABLE CITIES 
In 2016 an interesting incident kept the world and especially the citizens of San 

ation system was disabled by a 
ransomware for a long time; a HDDCryptor variant made the data stored on the 

unaccessable. [15] In 2017, another 
challenge was put to companies utilizing information technology. These two 
incidents of large-scale impacted both company and government information 
technology systems. 

The WannaCry ransomware campaign occuring in May 2017, spread so fast 
that the protection utmostly utilised defensive system (SIEM, IPS), operation 
approach (backup, obsolete systems, ITIL) and human skills (awareness). The 
reportedly state-sponsored campaign highlighted that an attack of this kind is a 
potential risk to Smart Cities and industrial facilities connected to a network. 
[16][18] The NotPetya campaign following WannaCry pointed out how a targeted 
campaign can be managed, against government targets. Although there was some 
collateral damage, the main impact was to a 
infrastructure. [17][19] 

These events illustrate the importance of allocating project and operational 
competences to enterprises investing now in Industry 4.0 innovations. Cities 
establishing their own Smart City infrastructure also require project and operational 
competences. What are these competences? This research on organisational 
competences impacting the success of IT (safety) projects and programmes is trying 
to determine the answer to this question. 

 
SECURITY CAPABILITY ASPECTS OF SMART PROJECTS 
The above cases highlight that to operate smart ecosystems it is indispensable to 
have IT systems that enable interconnection and operation of complex systems. For 
Smart Cities and Industry 4.0 however, beyond technological components com-
petences are required that promote safe operations. Planning and implementation 
of innovations / projects with respect to IT security is also required. The below 
mentioned research aims to define these competences, in other words, what are the 
variables that characterize the enterprise and civil service sector. How do these two 
segments relate and which components of the main variables have the most 
significant impact on the complete ecosystem? One further benefit of the research 
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is that we can have a screenshot of the actual situation in relation to both the 
governmental players and industrial players concerned in the supply chain. 
 
Study on the factors impacting the success of Smart City projects 

 
Organization maturity: questions in this group were framed based on the 
COBIT maturity model, therefore the relation of variables also reflects the sequence 
(from management to process improvement). [20] This section of the research 
points out that the usual maturity level of organizations is typically between 
maturity level 2 and 3 (this is supported by the lower variance of the responses to 
these two questions: 0.78 and 0.97). There is stratification between governance and 
industrial units around maturity level 3 (2.44 and 3.10). This indicates that 
governance processes are on one hand documented, but there are no real 
measurements and feedback on the other hand. Generally speaking, maturity of civil 
service organisations lags behind enterprises. This confirms the need to emphasise 
competences in Smart City projects. 
 
Logical controls of the organisation: Answers to the questions in this 
competence group shows there is no significant difference between enterprises and 
governments. However, it is clear that enterprises implement more security 
planning and to risk analysisat project planning which will be required in complex 
Smart City governance as well. [21][22] 
 
Development demand of organisations: Effort for the qualification of 
employees is similarly present in both government and enterprise organisations 
(governments do not reach enterprise levels though). This indicates that besides the 
operation of complex Industry 4.0 and Smart Cities, resources have to be allocated 
not only to the qualification of co-workers, but to raise awareness of all stakeholders, 
especially of the general population (see cybersecurity challenges of technologies 
mentioned earlier). [23] 
 
Strategy: The greatest difference has been registered in the frequency of regular 
reviews of the created strategies. While in the field civil service this correction is 
done every 2-3 years in average (due to reasons traced back to political cycles), 
private organizations review strategies annually. This implicates the need for 

of cities of the future (the integration of 
results of the rapid technological development should be integrated into legislation 
as quickly as possible). [24]  
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Efficiency of projects: Investigation of this variable resulted that project 
management techniques (e.g agile innovation or Scrum methodology) necessary in 
a dynamically developing city can not really be implemented into 
service. Results are centered around the mean of 3, based on which, at Smart Cities 
a lot of attention has to be paid to fulfill the social requirements at the highest 
possible level. [25] 
 
Quantitative research of project success factors 
The research aimed to prove if variables of the four competence groups have any 
impact on the project success, and to find the significant variables. One single 

five separate variables belonging to four groups. This requirement can be fulfilled 
by the so-called dimension reduction, that is, by generating a principal component. 
By generating the principal component, the n>5p rule is fulfilled, Bartlett's test 
returns a significant value, KMO value is 0.788, which suggests good suitability. 
Communality values over 0.5 indicate that the explanatory power of the variables 
used in the final model is still adequate. In the final model, the principal component 
explains 57% of the variance of the other variables which only just confirms the 

explaining project success generated this way, we managed to identify the variable 
components with the highest impact on the dependent variable. Multiple regression 
analysis was performed by competence groups in each case with the exclusion of 
non-significant variables (backward elimination method): 
 
Maturity: regression model: -1.851 + 0.263 * documentedness + 0.358 * 
innovation, zero-order collerations of the coefficient table contains the relationship 
between the independent variable and dependent variable, which shows a weaker 

adequate: R2 = 0.302. In this case, maturity levels of 3 and 5 (documentedness of 
processes and routine of innovation) have significant impact on the project success, 
while the regression model did not indicate significant connection in terms of 
maturity levels 1, 2 and 4. Apparently, it is important to identify and regularly review 
the processes of these complex smart ecosystems. 
 
Control: -2.612 + 0.196 * security planning + 0.215 * daily practice + 0.360 * 
incident management, zero-order correlations indicate average relationship with 
the independent variable (0.502, 0.458 and 
average: R2 = 0.471. Clearly, consideration of security aspects, complying with well-
defined rules and well-defined incident management practices have impact on 
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success. Therefore, cyber security incidents will be manageable both for governance 
and industry. 
 
Development: -2.002 + 0.245 * employee qualification + 0.376 * structure 
change, zero-order data indicate average correlation here also with the project 
success variable (0.498 and 
R2 = 0.390. Education of co-workers and structure changes aligned with the project 
have significant impact on the project success of future cities and industrial units. 
This indicates that government organisations regularly running projects should 
consider developing a more flexible structure supporting management, and should 
not disregard competence training of employees and of the population. 
 
Strategy: -1.645 + 0.221 * strategy depth + 0.378 * strategy review frequency, 
based on zero-order data, strategy depth has weak correlation (0.358), while review 

explanatory power is just acceptable: R2 = 0.283. Depth of strategies (organisation, 
IT, IT security) and update regularity of these have impact on the success of 
delivered projects. Therefore, leaders of those cities and enterprises that do not 
attend to strategy planning and regular update, will eventually be at a disadvantage 
compared to organisations that disseminate  strategies of appropriate depth and 
quality. 
 
SUGGESTIONS AND AFTERWORD 
Summarizing the identified variables by competence groups (maturity, control, 
development and strategy)  5 per group, 3 in the development group  was an 
important step to get to know the current situation of the civil service and 
enterprises, which also helps us understand requirements of the Smart Cities and 
next-generation industry. The comparative investigation pointed out that 

 
especially on level 3 and 4  is considerable, which is reflected by the effective 
performance of daily functions and in the quality of performed tasks. Fine-tuned 
action plans based on measurements enable quick interference so that Smart City 
and Industry 4.0 innovations can be utilized at the highest possible degree: 
 

Considering the result of the research, that industry organizations have a 
higher maturity level, their involvement and the best possible utilization of 
synergies is necessary (see examples from IBM and Cisco), 

Security planning should be delivered at the planning phase of complex 
projects/programs;  it is not enough to attach the adequate controls to the 



 

TANULMÁNYKÖTET 

 

309 

 

programs defining the future retrospectively, as in this case there will be an 
increasing gap between the real risks and application of regulations, 

It is important to base information security on real incident management 
procedures (with respect to increasing risks due to new technologies) where 
the full incident lifecycle is followed. 
 
New technologies mean new risks as well. This research, revealing relevant 

competences is an assistance for managing these risks of the key projects of future 
cities and industries. 
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Abstract 
The inevitable digitization of transport as a whole - the proliferation of interlinked 
intelligent transport systems (ITS) - has important, future-oriented challenges and 
opportunities. Based on the widely used info communication technologies and IoT 
sensors, a unique digital ITS ecosystem will be created to optimize modes of 
transport, improve cost efficiency, reduce environmental burden, improve road 
safety, and provide information, predictability and comfort for both society and 
individuals. 

The digitization of traffic and the collection of tracking systems require the 
creation of specific legal background and regulation. These human aspects and 
challenges are discussed within a virtual model framework. Companies introducing 
Industry 4.0 have to meet different criteria and expectations, requiring further 
development, refinement, or, in addition to other practical aspects, requiring a 
totally new technical development. Drivers and UAVs are likely to be able to provide 
a new logistics segment for Industry 4.0 companies, and they will be the forerunners 
of fully digitized transport, implementing the ITS ecosystem. 
 
Keywords: UAVs, drones, tracking, authenticity, Industry 4.0, ITS ecosystem 
 
1.THE AIM OF THE STUDY 
With the acceleration of the achievements of Industry 4.0 and the introduction of 
its inventions, the operation of the IoT systems [13] and the exponential growth of 
their data collection, brought numerous new challenges for corporate, government, 
health care and almost all other sectors which need to be addressed. 

The introduction of digital transport, the most important criteria and 
logistical requirements for the industrial operators are to make the safest and most 
reliable way of transport in the Industry 4.0 environment. It is already a practice that 
the traffic lights can be operated automatically, at some places even on   a demand-
driven basis. Even if we sometimes must worry about traffic jams, it is more and 
more natural for us to get adequate information right away or even in a preventive 
way through our radio, navigation device, or smartphone.  
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A new challenge is the emergence of self-propelled vehicles and the 
appearance of small, remote-controlled UAVs, drones [1]. There is nothing 
surprising in the trend. Drones are relatively inexpensive and efficient, with little 
practice anyone can operate them. They perform well on elevated fences, other 
unmanned terrains, difficult for people.  Their range and speed are on the rise, but 
even nowadays unmanned aerial vehicles (UAVs) can be controlled up to 5 
kilometers away. Controlling a group of drones [2] is a bit more complicated but 
not an insoluble task. 

For this study we have used desktop research and analysis and a virtual 
framework model. 
 
2. THE EU'S GENERAL SECURITY RECOMMENDATION 
The aim is to explore development needs within the Industry's 4.0 framework, with 
which a unified system can be established, and the vision of transport can be 
determined [11]. The introduction of a properly regulated legal framework gives the 
chance for the development of the entire ITS ecosystem. 

The European Parliament and the Council have therefore set long-term 
guidelines with the aim of optimizing traffic in the Member States, including but 
not limited to urban roadways, by introducing harmonized, innovative transport 
technologies. If a more extensive, interlinked ITS ecosystem could be created from 
partially existing intelligent systems, a substantial, complex improvement could be 
achieved. Like any new connected technology, its introduction also involves new 
security challenges. Their most effective prevention should also be part of this 
change. Super computers, autonomous cars, airplanes and drones do not have 
morals and ethics, furthermore they are not designed for alternative or creative 
thinking yet, so all responsibility for using these applications, machines and 
technologies should be endorsed by us, humans. 

in every aspect of our 
and interferences that could dramatically jeopardize personal privacy and threaten 
public safety. Therefore, security is one of the main concerns regarding IoT, which 
needs to be addressed along with the paramount need for safety, since both matters 
are tightly intertwined with the physical world. Another important aspect involves 
administration of IoT devices, namely who is going to be responsible for this 
especially considering the inherent complexity and heterogeneity of the IoT 
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1.Figure  Based on ENISA: Baseline Security Recommendations for IoT in the context of 

Critical Information Infrastructures. November 2017 

 

3. THE RISK AND BENEFITS OF DRONES 
Since anyone can easily access a civilian drone (either by purchasing it or by 
exploiting its security deficiencies through theft) it can carry out several self- and 
public-risk actions. Perhaps nobody was serious about the dozens of potential 
sources of risk and hazard factors that are likely to increase with each asset sold. 
These cheap, primitive drones produced in bulk, with either factory parameters or 
some modification, are capable of within a certain weight limit. carry almost any-
thing. To name a few known and less commonly mentioned examples: camera, 
packets to be delivered, heavy / sharp objects, dangerous chemicals, explosives, 
propagation weapons, toxic gases, biological weapons, radioactive material, 
flammable substances etc. First, it would be advisable to implement the conditions 
of a properly controlled system to minimize risks. It would be fairly easy for 
attacking critical infrastructures (such as waterworks, nuclear power plants, 
airports) [9] with one or more of these tools. Since not only the device used to attack 

the device. 
Thus, investigation and accountability can also be seriously challenged. It 

further increases the vulnerability that a targeted attack is no longer time-
consuming and can be implemented almost everywhere.  Considering the dangers, 
we are likely to move on to a new era of criminal methods if a special control system 
is not ready within a short period of time. Drug smuggling with drones is an existing 
routine already. 
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Over time as technology evolves, these UAVs will be able to capture objects, 
transfer them from point A to point B, making our everyday lives more comfortable. 
(For example, in Switzerland, blood transfer is in practice by using this technology.) 
The current most urgent and important task is to identify and monitor civilian 
drone trails and to create a unified air traffic control system which is capable of 
filtering irregular air traffic. 
Independent technical equipment is available, but they are still in the testing phase. 
Available solutions include laser scanning, ultrasonic orientation, or visual image 
analysis are on the market. 
 
4. USE OF DRONE NETWORKS 
The ability to maneuver in small places, the extraordinary stability and ease of use 
in narrow spaces these technologies can be exploited, coordinated, shared with one 
another, and can be economical in many industries within the Industry 4.0 
framework. The results achieved in this area are already widely manifested, some of 
them are: [18] 

Agricultural applications: pesticide, pollen on flies, with reference to the 
European Commission Communication issued in July 2017, Agriculture 4.0 has also 
made extensive use of the possibility of digital transformation and the technology. 
These new technologies provide more feasible options in those regions that have so 
far been lagging behind. The tools used in the past are replaced by switched monitor 
systems that can prevent or eliminate more difficult human work by providing a 
much more efficient division of labor. Not only the promise to use drones in 
spraying, but also the collection of tractors equipped with sensors and the 
transmission of these data can help future farming. 
 
Construction work: measurement, cartography, land surveillance 
As the mapstore.com has reported applied digital cartography is taking over the 
more traditional ways of land surveillance for different purposes. Some of them 
would aim to discover mining fields while others tracking animals on the brink of 

having aircrafts flying over them. Research and practical sciences are here to support 
the drone technology development. Hundreds and thousands of digital images can 
be processed with integrated artificial intelligence algorithm to speed up photo and 
image data processing.  

 
Drones applied for other than cartography can give real time data of any work sites, 
are able to help to determine terrains available for constructions of infrastructure, 
businesses and civil usage, at the same time data can be collected for proper planning 
and building there. 
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12. Figure 

Safety and security (military, people, infrastructure) 

 

2 report drones will generate a roughly $100 billion 
business in the coming years. Their main purpose most likely remains the military 
defense, however other fields  listed above  are getting their fair share as well. 

 development can map 2.7 million square 
miles in a single flight  
reason, the NASA alone is is preparing a multibillion dollar plan to have a 
coordinated US airspace management system for safe fly. 

Protecting sites (namely nuclear reactors, nuclear waste disposal places, 
research centers etc.) when CCTV systems might not be sufficient enough for 
protection or when prompt reaction is necessary. By deploying UAVs these 
problems can be solved. [3] By flying over the danger zones or nuclear sites the 
drones can detect the perpetrators, recognize their clothes and arms (if any), follow 
their movements and send the relevant data to the helping force or center. Later 
during the investigation, the same data can be used for proof and evidence. [19] 

Help patrolling hard to reach places, far industrial buildings luxury resorts, 
continuous mountains or borders what an attacking force can easily invade or raid. 
UAVs are capable to fly in a preprogrammed route in which case there is no need 
for continuous human control.  

                                                           
1 https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Agriculture%204.0%20IoT%20v1.pdf  
2 https://www.goldmansachs.com/insights/technology-driving-innovation/drones/index.html  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Agriculture%204.0%20IoT%20v1.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Agriculture%204.0%20IoT%20v1.pdf
https://www.goldmansachs.com/insights/technology-driving-innovation/drones/index.html
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drones much faster than by regular patrolling.  
To protect deliveries, which can be hazardous material, dangerous technology or 
even a VIP person. If they are travelling in land or they must stop UAVs can guard 
them. 

Drones are used for communication as well when unauthorized persons are 
in a danger zone [8] With the communication drones their aim and purpose can be 
identified or they can be warned to leave the area. Precautions can be practiced even 
before law enforcement arrives. can be transmitted from device to device, 
establishing a local network. This information cloud may also be interconnected 
with other adjacent clouds if they are within the relevance distance. Finally, a whole 
chain of self-organized, local networks 
 

3. Figure 

 
The operating principle of the system would be to make it an autonomous, "ad-hoc" 
way of flying. Emerging networks will be built, whereby the participating vehicles 
exchange information about transport-relevant technical data and information and 
their present and planned routes. This system can have many benefits soon. 
Intelligent data interchange can prevent 100% security from colliding with traffic 
enthusiasts. Detect injured, submersible or other technical problems, and warn 
other airborne devices. The relevant information can be created where all 
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participants can perceive participants in the interconnected network. Thus, the 
routes become more secure than ever before. 
 

 
 
5. QUANTITATIVE  ITS 
The ITS (Intelligent Transport System) is a unified system of traffic-based info 
communication technologies that can optimize transport modes, both from a social 
and a personal point of view. It improves cost efficiency, reduces environmental 
burdens, increases road safety, information and comfort. The imagined future state 
of the road and transport system, a harmonized application will be presented in the 
following comprehensive "ITS vision" as follows: 
 

The sustainable transport system will enable European road [6] passenger 
and freight traffic participants to: 

 safe (accident-free), 
 effective (without delays) and 
 clean (environmentally friendly) travel. 

 
Users can always be helped, coordinated and travel on a unobstructed route 

with ITS services at all stages of travel (before and during traveling).  
 

Elements of the above "ITS Vision" [5] : 
-informed passenger" (travel information services) 
-run road network" (traffic management systems) 

 
-quality info communication infrastructure. 
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The "ITS vision" [4] [7] is based on the driving data and interaction of 
transport tools and the expectations of the drivers regarding to the transport (the 
principle of objective responsibility, relies on the keeper) and, consequently, 
compliance with the traffic rules. The tachographs have been widely used in many 
fleet-operated vehicles, which are a compulsory observer for road safety. It could be 
the quantitative basis of ITS if it were standardized as a compulsory, custom 
observation. system like tachographs in all vehicles while protecting personal data 
(). 

The goal is to complete the online smart mobility system in which the 
relevant driving data of the driving activity is logged and stored on an on-board 
device and / or computer cloud, after-loading. 

Vehicles that are in their vicinity are informed about their own unique ID 
number, such as their registration numbers, GPS / GNNS positions and current 
speed, similar to CAM messages, at the same intervals. 

As a further exterior, roadway gauges can continuously collect data on 
passing vehicles and thus - in addition to automatic checking - the dynamic of traffic 
can be obtained with a full-fledged dynamic image, based on real-time 
measurement. 

This system can, in the case of an accident, have a "black box" function as it 
records the driving data of vehicles on its own and in its vicinity and may also be 
suitable for tracking vulnerable road users under special circumstances. 

They give the surplus to enforce compliance with traffic rules by drivers, 
and liability can be clarified even in cases where the accident is caused by traveling 
too slowly rather than speeding 

The onboard intelligent device can be associated with the owner-user's 
smartphone, so it can be used as a continuous monitoring station. 

The system itself would be designed in the case of motor vehicles regardless 
of the e-CALL system.  

The e-CALL system is basically used only in an emergency; its inclusion in 
the fleet has already been decided at EU level. The recording and use of vehicle data 
is not yet uniformly accepted. A national pilot could be launched in Hungary to use 
the experience gained in the design of e-SZIG3, to map interest groups that might 
be interested in developing such a system. 

Drones can endanger ground transport, so the quantitative ITS ideas need 
to be further considered. 
 
 

1 http://www.cems.uwe.ac.uk/~br-
gaster/research/talks/imperial17062016/index.html#/3/9  

1 Hungarian Electronic Personal Identity Card 
                                                           

3 Hungarian Electronic Personal Identity Card 

http://www.cems.uwe.ac.uk/~br-gaster/research/talks/imperial17062016/index.html#/3/9
http://www.cems.uwe.ac.uk/~br-gaster/research/talks/imperial17062016/index.html#/3/9
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6.  DRONE, IN FRONT OF WHICH A RED FLAGGED MAN RUNS? 
As we wrote earlier the "drifting" drones in the airspace, are very quick to find a 
solution. In the history of transport, we have seen several temporary solutions, 
which we have now smile at. In London, from 1865 to 1896, the "Red Flag Law" was 
in force, which is the world's first road rule, according to which 50 meters before a 
steam engine, a red flag had to travel during daylight, and in the evening a red light 
was to be carried by a person. 

The regulation, which would have been in force for 31 years, was obviously 
intended to be a visible and traceable vapor-driven tool, and in the event of an 
accident, human responsibility can be immediately determined. In the case of 
drones, it is also a goal to be "visible", and for every device, a responsible person must 
be clearly assigned. The aim is therefore that UAVs can be clearly identified, each 
UAV belong to humans and is "well-visible" in the airspace while fulfilling their 
mission. 
 
7.  TO BE SEEN IN AN AUTHENTIC WAY 
For a drone to be easily identifiable, it must have a unique identifier. A unique 
identifier, which is clearly distinctive from the rest of other vehicles, is already 
familiar with the means of transport (registration number, plate number). In the 
present case, we are not talking about a means of transport because small UAVs are 
not suitable for man, but from a remotely controlled device or an autonomous 
robot. In this case, beyond the identification of the device, the person who supervises 
the device must also be identified. To achieve this goal, the UAV must have a smart 
identifier that is well-perceivable and thus "visible" to other participants using the 
airspace. A technical solution to the "visibility" may be that the drone that uses the 
air, will speak periodically dislodging its identifier and current coordinates. The 
manner, format and content of this must be legal. The broadcast and recorded 
content must be retroactive and unenforceable. 

The above-described concept can be realized if the drone or the supervisor 
or controller supervising it logs into a system before commencing a flight asks for a 
"take-over permit". After successful registration, the drone sends its own 
coordinates to the recording system on a radio channel permanently (at specified 
intervals) during the mission. The registration system checks and stores the 
credibility of the data sent and stores it on a dedicated channel in the context of that 
coordinates for the other "close" actors. 
Such a system consists of two basic components: 

-borne identification and communication unit); 

registered DROs, certification of the event is required). 
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8.  SYSTEM MODEL 
We have been striving to maintain our system model and maintain independence 
from technical solutions and platforms. In the first sub-section, the functions of the 
"aerial segment" are summarized, while in the second subchapter we have given the 
expectations of the "terrestrial segment". 
 
Aerial segment 

recorder, which must meet specific requirements due to the special use. Typically, 
the tracer must deliver a few kilograms of UAVs with a take-off mass when 
executing his mission; therefore, the mass of the tracer must be maximized and 
optimized at the legal level. The maximized mass should be considered when 
planning the UAV or the payload. 
 
Further special requirements: 

 Measures GPS / GNNS coordinates and time for each time; 
 Stores the irreparable, cumulative flight time and flight distance; 
 Measurement data - encrypting its own trajectory, with timestamps; 
 Can own a signal that keeps the unique registration number as a unique 

ID for the outside world even in the event of an emergency; 
 Takes the signals from nearby devices and stores them (black box 

function); 
 Reads the black box service through a centralized encrypted channel to 

allow server-side applications, with the right privileges and appropriate 
network connection; 

 Stores your private key in a BALE chip; 
 Collate with the unique registration number of the aircraft; 
 Unique identifier; 
 eIDAS, GDPR compliance; [15] [16] 
 Common Criteria minimum EAL 4+ 

 
Terrestrial segment 
Terrestrial segment" is a quasi-real-time data receiving and transmission system 

that is connected to a public network in the telecommunication context. Commu-
nication is preferably carried out on an encrypted channel. For communication 
(uploading coordinate data and downloading coordinate data for nearby devices), 
the registered devices have the privilege. There may be a public communication 
channel, which can be accessed continuously by the drones, about the current 
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location of other drones, in a map-like form, with a web browser, or even as a 
flightradar". 

 

45. Figure 

 
 
Further special requirements: 

 unique sensor assignment, 
 registry release and record keeping, 
 issuing of a permit to fly, 
 the possibility to designate flight restrictions, 
 assignment of responsibility through the NFC on the eSC of the flight as 

well as of the  responsible person for the flight, 
 connection with eID server and KAÜ5,[17] 
 individual measurement of the measurement frequency, 
 start and finish coordinates and flying trajectories, timestamp, unique, 

centralized certification, 
 Data archiving, 
 eIDAS, GDPR compliance, 
 Common Criteria minimum EAL 4+, 
 Production of deanonym data and representation of trajectories, 
 provision of a licensed state of active aviation, 
 public credentials from fixed trajectories or black boxes, 
 territorial searchability. 

 
 
 

                                                           
4 www.flightradar.hu  
5 Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) Hungarian  Central Identification Agent for eGovernment 

services 

http://www.flightradar.hu/
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9. AVAILABLE TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICABILITY 
In the foregoing, we have provided a unique functional specification of the public 
credential tracking system, independent of the technical implementation. Below we 
will review the available techniques and technologies that can be used to achieve the 
stated goals. 
 
Determining the Drone Coordinates, Navigation Systems 
Several satellite navigation systems are available. The GPS and the Glonas system 
are vulnerable, and Galileo is not yet complete. 
The coordinates defined by the navigation receiver (GPS, Glonas or Galileo) are in 
many cases uncertain, inaccurate, and each calculated result is erroneous [3]. 
The reasons for this error are: 
 

 
 

-12 km elevation, the 
propagation rate may vary depending on the weather, eg humidity or 
temperature).  

 
In the Ionosphere, the propagation rate of radio waves varies, inho-

mogeneous. The runtime distortion of the Ionosphere is relatively constant, so 
correction calculations can be relatively well eliminated. Because of the above 
reception problems can happen, Troposphere is perhaps the biggest difficulty, 
weather-dependent distortion. Weather-dependent error is difficult to correct, in 
high cloudy conditions the reception may be completely or partially lost. The 
current defect, calculated from the fixed receiver in the known coordinate point, and 
the actual fault calculated from the detected position, can be determined and the 
data can be corrected. The sending of correction data to a UAV is important if the 
distance between the fixed navigation receiver and the UAV is not significant, (ie 
both receivers view the satellites through the same medium.) 
  
10. RELATIONSHIP BETWEEN THE TERRESSTRIAL SEGMENT AND 
THE AERIAL SEGMENT 
There is a high-reliability radio link between air and earth. It should be considered 
that the energy available on board the UAV is finite and therefore the low-power 
design of the aerial communication unit is an important criterion. For 
communication, for low-altitude flights, ground mobile networks (PLMNs) can also 
be used, and the LoRa NB network [14]  is most suitable for this. 

From the point of view of designing the communication channel, there is 
great progress and potential in the deployment of ground fiber optics. A network 
made of optical fibers providing good ground coverage provides a relatively large 
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amount of terrestrial radio interfaces, thus reducing the distance overlaid with the 
radio interface. [12] 
 
CONCLUSIONS, SUMMARY 
The task presented is very complex and the responsibility is extremely high. The 
foreseeable problems need to be solved in a timely manner. The article watered and 
summed up the multitude and complexity of problems. 

We have proposed to create a virtualized data model [10] that would allow 
complete and genuinely documented drone movement, thus facilitating the spread 
of their industrial applications by creating an ITS ecosystem. 

The responsibility of decision-makers is particularly serious on the subject, 
because if they do not give a sound solution soon, the thousands or even tens of 
thousands of drones can cause a lot of national security problems, damage in an 
environment that is not well thought out in a controlled environment. 

The non-gaming drone must have radio visibility", otherwise the drone 
hunter can get it with the utmost s fidelity. The control-system can prevent the 
formation of Wild West chaotic conditions. 

The tracking system can be a solution to many problems, but the design of 
the system should consider the vulnerability of the GPS system and the 
unavailability of GNSS (Galileo). 

When establishing the system, it is important to ensure cost-effectiveness 
and EU-wide interoperability and extendibility. 
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PIRACY DEVASTATE MOVIE INDUSTRY’S PRIVACY? – how 
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Abstract 
This study demonstrates the European Union film industry through the eyes of 
digitization. By collecting the results of the literature, statistics and previous 
researches, the study will map how digital development is affecting the film industry 
and then discuss a pivotal point of digital development what is piracy. Then, the 
research examines what are the impacts of piracy on film industry and what is the 
adjudication of it. The study includes secondary research that maps and circles the 
issue to form a basis of a later research. 
Keywords: information safety, internet piracy, movie industry 
 
I. INTRODUCTION 
The birth of the film is linked to France, under name of the Lumiere brothers. At 
that time, there were only motion pictures what depicted scenes from real life. Later, 
after creative filmmakers turned up, movies became art during the First World War. 
The motion picture has remained an expression of art and represents significant 
national values. In this sense, therefore, it is not just a simple entertainment, it is 
also an expression method that uses a specific actor game and artistic language what 
mostly  after exhaustive design and work of talented directors  working up a 
current issue of a nation. This is a kind of entertainment what has completely 
changed people's cultural habits. But since the Lumiere brothers, filmmaking has 
changed in many forms and qualities. In modern days, one of the biggest effects on 
film industry is digitization, which makes film industry difficult to keep up, and the 
development of the digital society is also a challenge for the market. The European 
film industry is struggling to keep pace with the changing cinematic habits of 
European audiences and technological innovation (European Parliamentary 
Research Service, 2014). 
 
2. EUROPEAN MOVIE INDUSTRY IN DIGITIZATION 
Film industry is an integral part of the creative and cultural industry. To understand 
its importance in the European Union, it is worth to define what culture is. Kroeber 
and Kluckhohn anthropologists wrote in their book (1952) on culture that "[...] the 
relationship between society and man, man and community that is mediated by 

mailto:valocikova.cyntia@phd.uni-obuda.hu
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objectivation" (Vitányi, 2002, p. 720). A culture has been defined as a cohesive force, 
which is the starting point and an indispensable part of the development of society. 
The European Union therefore enthusiastically supports heritage initiatives and 
communities that contribute to the dissemination of culture (Európai Parlament, 
2017). Based on a 2016 survey by Ernst & Young Ltd., the creative and cultural 
industry come out at 4.2% of the European Union's GDP and provide nearly 7.06 
million jobs (from these 1,14 million workers aged between 15 and 29 years) 
(European Comission, 2016). Cultural sectors contribute not only to economic 
stability, but also to innovation and social cohesion. They also have a positive impact 
on communication and information technology (Studio EY France, 2014). The 
International Union of Cinemas (UNIC) is represented in 36 countries, to assist in 
the digitization of European films. The purpose of the association is to stand for the 
economic, social and cultural values of cinemas in the member countries and 
around the world. Their next mission is to promote the importance of cinemas in 
Europe, as well as to keep up-to-date information for their members, and since their 
inception they have been measuring motion picture trends since 2010. The survey 
of EY also revealed that digital technology and permanently changing consumer 
preferences are driving the film sector to a steady development, but the importance 
of the cinema market continues to grow. The role of cinemas in the distribution 
chain is increasing as against its competitors, like DVD, Video on Demand 
(hereafter VoD) or digital video. Based on the 2016 cinema ticket sales and income 
of other audio-visual services compared in ten EU countries1 cinema is the strongest 
( 61%, which represents a 3% increase over last year, see Figure 1). Based 
on these data, the audience still put on great importance to view a film on 
widescreen, even though the average cost of watch a movie on a VoD platform is 
EUR 0.20, while an average movie ticket in most EU countries is EUR 6,6. VoD 
platforms, however, started to grow (in 2016, they increased by 2% compared to the 
previous year, representing now 9%), as streaming platforms attract more market 
participants. This is also due to the fact that platforms such as Netflix or Amazon 
Prime offer own-produced movies, which are funded by investors and subscriptions 
incomes. 96% of the UNIC member countries have digital technology (3D, IMAX) 
in their cinemas (International Union of Cinemas, 2017). 

                                                           
1 Czech Republic, Denmark, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Spain, Sweden, England 

(International Union of Cinemas, 2017). 
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Figure 1. Cinema ticket sales vs. income from in-home audio-visual services 

in ten EU country 

Source: UNIC ANNUAL REPORT 2016 

 

The article 167 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
states that "[...] the Union shall contribute to the flowering of the cultures of the 
Member States while respect their national and regional diversity and promote 
common cultural heritage" (Európai Parlament, 2012). The main objective of the 
policy framework is to promote cultural cooperation, transnational communication 
and innovation in the EU. The major provisions of regulation on film production 
state to create more effective market for the exercise of copyrights and widen the use 
of copyrighted products in education or research. It also points out that digitization 
will allow for cheaper distribution of cultural content throughout the internal 
market and preserves the competitiveness and diversity of European cinemas. There 
is growing pressure that all films must be compatible with digital screening, while 
some European cinemas have already shifted to digital technology. Many inde-
pendent cinemas are at risk due to the high cost of switching to digital technology. 
Digitisation of cinemas is a top priority, considering persistent technological 
progress, as it may be necessary to adapt to even newer screening formats in a short 
time. The VoD service can provide European film companies with the opportunity 
to reach wider public. However, the high cost of digitisation can be a serious burden 
for many small and independent cinemas. However, regulations emphasize that 
piracy and unlawful downloads also endanger the film industry; and it urges many 
countries to properly enforce the rights of intellectual property (Európai Parlament, 
2015).  
 
3. THE IMPACT OF PIRACY ON MOVIE INDUSTRY 
It is important to clarify what we mean under online piracy. According to 
Cambridge Dictionary internet piracy is the practice of using the internet to illegally 
copy software and pass it on to other people" (Cambridge University Press, 2018). 

61%
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Extremely fast technological progress gives free space to the ongoing development 
of piracy. While ten years ago because of poor resolution of computer screens or 
even slow internet, downloading movies was less popular to users than it is nowa-
days when BluRay or HD resolution is easily available. Piracy has more appea-
rance", although it is difficult to determine what movies and products are under 
copyright on the internet. One of the most popular and current ways of file sharing 
is torrent". Although technology is completely legitimate, it allows access to 
copyrighted content. The criminal liability of the torrent pages is not completely 
clear, but the authorities fight for copyright protection. Such a case was launched in 
June 2010, which was initiated by ProArt - Association for Copyright, a home-based 
organization against domestic torrent files. During the protracted litigation, they 
could not prove the downloading or seeding of copyrighted content, as no law 
explicitly declare crime (Tibor, 2011). The perception of online pirates is not one-
sided at all. Balázs Bodó, an economist, has revealed the role of pirates in cultural 
production and exchange processes. According to him piracy is more filling a gap 
than replacing legal use. He also found differences in the range of online offer 
between currently released and already downright movies in cinemas. Among the 
films on the movie line, heavily marketed works release sooner to the torrent sites, 
while less-promoted works afterwards. The expert call pirates as innovators, because 
they play a major role in recycling" copyrighted works through their adaption 
(Bodó, 2011). Piracy has recently been hit by the release of legal streaming sites, such 
as Netflix. According to the report of piracy-tracking company called MOSU in 
2017, online piracy increased by 1.6% over the previous year (Hardy, et al., 2015). 
Biggest growth showed the demand for television content (+3.4%), but demand for 
cinema movies decreased by 2.3%. In a study about global online piracy by the 
University of Amsterdam were listed the possible effects of online piracy on legal 
content. The music industry can enjoy the most positive effects of piracy, as 
downloading music online can improve the interest and willingness to pay for live 
concerts and related goods. However, on the film industry exert negative impact, 
and its substitution effect is more noticeable, as it reduces the number of cinema 
admission. On the other hand, free-to-use trailers can increase viewers' interest and 
thereby increase admission. Observable effects on piracy are widely controversial 
and are constantly changing. The substitute effect of piracy affected mostly on 
blockbuster films, while for the less-known films can affect on the demand positively 
(University of Amsterdam , 2018). UNIC first called attention to a responsible and 
equitable online media consumption in their 2014 study by tightening copyrights. 
For this reason, UNIC continuously cooperates with the cinema operators of the 
Member States to curb online piracy and illegal video footages, but it feels the need 
for a unified EU regulation (International Union of Cinemas, 2015). Although the 
Dutch research firm called ECORYS in 2014 made a research about the influence of 
piracy in the media, what demonstrated that no significant negative impact on 
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cinema admission can be detected. However, it points out that this does not mean 
that illegal downloading has no effect on movie ticket sales, only statistical analysis 
does not prove it with sufficient reliability. The most important result on audio-
visual sector is that illegal downloading is tipical of most recent feature films, and it 
has a 5% negative impact on cinema ticket revenue. UNIC, as the European 
Parliament still emphasizing the importance of reduce piracy, and they assuming 
that this percentage will increase in the future (EUROPEAN COMMISSION , 2015). 
Movie ticket sales worldwide comparing to VoD and DVD sales are demonstrated 
in Figure 2. Movie ticket sales only in France, Spain, Hong Kong, Indonesia and 
Thailand exceed VoD and DVD sales and demand. However, in Sweden VoD and 
DVD sales exceeded cinema revenue almost 30% (University of Amsterdam , 2018). 

 
Figure 2. Box-office of cinemas comparing to revenues of VoD and DVD in million EUR 

Source: PWC Global Entertainment and Media Outlook 2018-2022 

 

France has a strong filmmaking industry, thanks to the French Film 
Manufacturers' Association (FNCF), which has identified a number of strategies for 
encouraging the audience to use the so-called Passer en mo de ciné", or change film 
mode". Initi-atives like Printemps du Cinéma or the La Fête du Cinéma" event 
provided limited screenings for movies before their premiere. Furthermore, the so-
called 4 Euro Campaign offered cheaper movie tickets for children under 14 in any 
French cinema at any time. In France, however, 1.5 million students participate in 
cinematographic education every year. Spain has been strengthened since the year 
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2011 thanks to their efficient organising. Considering its economic difficulties (such 
as raising VAT on cinema tickets) they organized events and programs which 
successfully and long-lastingly attracted the attention of audience. In 2016, ticket 
sales globally reached to USD 38 billion (nearly EUR 33 billion) (International 
Union of Cinemas, 2016). However, the bigger part of the global movie market (49% 
of total box-office) is limited to the eastern continent, especially China and India, 
not just for ticket sales but also for admission. The key to their high cinema interest 
on the one part is the fact that China and India are one of the world's most populous 
countries, on the other hand in these countries, close trade partnerships and 
cinema-related trends are typical. For example, in India, the political environment 
restricts imports of non-national films, therefore, film industry adapts to consumer 
trends to increase domestic film production and also it faces with few competitors. 
Because of this such films are produced in cinemas that are act upon the needs of 
audience (Motion Picture Association of America, 2016). In 2014 in EU 51% of the 
average adult population and 72% of young people downloaded or distributed 
creative content online. The biggest illegal download or streaming can be observed 
in Poland and Spain despite their strong cinema market. Interestingly though, 
almost 80% of illegal downloaders are willing to pay the full price of cinema tickets 
and TV shows. The rate of illegal downloads may be affected by several factors, such 
as for example the geographic area. While in larger cities and in their agglomerations 
lower rates of illegal downloads can be note due to the higher number of movie 
theatres till then the average number of illegal downloads in rural settlements is 
higher. Measuring piracy is not easy because it does not have a standard definition 
and can be influenced by a number of factors. There is also no study available in 
Hungary about the exact values and affects of piracy (European Comission, 2014). 
 
4. CONCLUSION 
The perception of piracy is very diverse, and it is unclear whether it is a criminal 
offense or not. The impact of pirate downloads on the film industry is also not 
noticeable, as the impact can vary from the content of the movies, the time of their 
appearance, or the degree of interest of viewers. Secondary research has grounded 
and explored the problems inherent in the subject. During the research Hungarian 
data were not found on home film industry due to the perception and influence of 
piracy. Therefore, as a subsequent research I would use a questionnaire for the 
Hungarian population to analyse the effects of piracy on a representative sample, 
based on the ECORYS research. As the Hungarian film industry is constantly 
evolving- as evidenced by the cinema revenues that have changed and have risen 
almost fivefold since the existence of the Hungarian Film Fund from 2011 (see 
Figure 3) - thus, it is worth deal with and see how the piracy affects Hungarian films 
(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 2018). 
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Figure 3. Box-office and admission of Hungarian movies between 2011-2017 

Source: National Media and Infocommunications Authority and the Association of Film 

Distributors 
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Absztrakt: A nigériai levelek, vagy másnéven 419-es csalások az évek során az 

, céltudatosabb 

stratégiáit célozza meg. Korábbi, szekunder kutatásokat tanulmányozva vizsgálja a 
nigériai csalásokat, azok alap -
tér

 
 
Kulcsszavak: 419 csalások, nigériai levelek, kibertámadások, információbiztonság 
 
1. BEVEZETÉS 
A csalás
sikkasztás, pénzmosás vagy megvesztegetés azonban pontos definíciója orszá-

 amely az egyik 
fél számára tisztességtelen módon hozott személyes hasznot a másik fél számára 
veszteséget okoz. A tanulmány a csalás elektronikus típusát részletezi, azon belül is 
a nigériai levelekként vagy 419-es csalásokként yeket 
(Chartered Institute of Management Accountants, 2008). A kutatás multidiszcip-
lináris megközelítése -gazdasági-
társadalmi hatásait vizsgálja. A kutatás célja, hogy alaposan megismerje a 419-es 

áttekintés segítségével. A nigériai csalások megismerése és az alkalmazott módszerek 
feltérképezése érdekében reprezentatív kutatásokat és  statisztikákat ele-
mezve ában 
a 419-
végig vezet a leggyakrabban alkalmazott csalási stratégiákon korábbi kutatások 

kutatási folyamatnak, melynek célja a nigériai csalások visszaszorítására alkalmas 
stratégia kidolgozása. 

mailto:valocikova.cyntia@phd.uni-obuda.hu
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2. BETEKINTÉS A NIGÉRIAI CSALÁSOK VILÁGÁBA 
A 21. században az e-mail a k

módszer 
A statisztikák kimutatták, hogy 2017-

ben a világ teljes, feldolgozott e-mail forgalom 55%-a volt spam, 2018 júniusáig ez 
az arány 61,9%- -ban még 53% volt), 
mely rendkívüli veszélyt és veszteséget jelent a világgazdaság, a digitális közösség és 
a vállalatok számára (Symantec Corporation, 2018). A digitális támadások egyik 

nigériai levelek néven ismert internetes csalások. A nigériai 
levelek
419-es számú paragrafusából ered. Eredetileg a 419-es csalások mai formája a 80  
években még hagyományos postai úton terjedtek el, majd a támadók áttértek a faxra, 
végül az elektronikus levelezésre. A 419-es csalás egy tipikus formája a digitális for-

 szélhámosságnak, hiszen a csaló ráveszi kiszemeltjét bizonyos 
 vagy pénzbeli kom-

penzáció odaígérésének fejébe. -
eljárása rendkívül hosszadalmas és bonyolult, és nem is biztos, hogy eredményre 
vezet. Ezért ezek az átverések mindmáig gyakoriak az online felületen és közösségi 
oldalakon (Chawki, 2009). A digitális átverések egy gyakori megjelenési formája a 
spam típusú levelek, melyek a fogadó által kéretlen, tömegesen kiküldött hirdetést 
jelent. Ma már a legtöbb spamet botneten keresztül küldik, a 419-es csalások zömét 
azonban legtöbb esetben még mindig manuálisan célozva viszik véghez. A csalók 
primitívebb technikát alkalmaznak összehasonlítva az automatizált spam üzenetek 
ki -
nyosnak mondható spamek egyik leggyakoribb célja az adathalászat, addig a 419-es 
üzenetek célja a pénzszerzés, mégpedig az emberi természet és érzelem egyes 
aspektusainak kihasználásával, mint az együttérzés, bizalom vagy a kapzsiság. A csa-
lások azonban nem csupán online felületen jelennek meg, de gyakoriak a telefonos 
beszélgetések során véghez vitt átverések. 2017-ben az Ausztrál Versenyjogi és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentése alapján a leggyakoribb kommunikációs 
módszer a telefon (65 097 bejelentés mely a teljes bejelentett támadások 40%-a), ezt 
követi az e-mail (50 635 bejelentés, mely a teljes bejelentett támadások 31%-a) 
(Australian Competition and Consumer Commission, 2018). A tanulmány azonban 
csak az online felületen véghez vitt csalásokkal (e-mail, közösségi oldalon keresztül) 
foglalkozik (Isacenkova, et al., 2014).  

A támadók
támadások egyik középpontjában a bizalomépítés áll. Ezért a csalóknak ki kell 

 (Scannell, 2014). 
Mason (2011) szerint, a támadók az targeting

hoz hozzá tudjanak férni. A célcsoport-
jaik olyan felhasználók, akik gyakran veszik igénybe online baking felületeket, 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

339 
 

rendelkeznek bankkártyával valamint gyakran indítanak pénzügyi tranzakciókat az 
interneten keresztül (a szükséges információkat adathalászat segítségével derítik fel). 

pén
kihasználására (Naksawat, et al., 2016). A 419-es csalások azonban nem csupán a 
felhasználókat, de a vállalatokat is érintik. Egy felmérés alapján az ilyen típusú kiber 
támadások közel 1 millió dollár veszteséget okoztak átlagosan a cégeknek világszerte 
(a felmérés 123 ország 7 228 vállalat körében végezték 2017-ben) (Lavion, 2018).  

Az internethasználat növekedésével magasabb az esély a kibertámadások 
áldozatává válására. Reep-van den Bergh és Marianne Junger (2018) közös kutatást 
végeztek a kibertámadások áldozatainak felmérésére Európában1 annak érdekében, 
hogy feltérképezzék a kiber 
kiderült, hogy az online értékesítési % 

pedig 1 és 2% között mozog évente (Reep-van den Bergh & Junger, 2018). Habár ez 
et, összevetve az aktív internethasználók számával 

(4 208 571 287 aktív felhasználó világszerte 2018 júniusában az Internet World Stats 
adatai alapján) több, mint 84 millió internethasználót érintenek a scam típusú 
támadások (Miniwatts Marketing Group, 2018).  
 
3. AZ ÁTVERÉSEKBEN GYAKRAN ALKALMAZOTT STRATÉGIÁK ÉS 
ÁLTALÁNOS ESETEK 
Naksawat et al. (2016) kutatásukban részletezik a csalók által alkalmazott általános, 

Gyakori eset, hogy a csaló olyan kifogásokkal 
él, amely valamilyen tragédiát/nehézséget sugall, hogy így keltsen együttérzést az 
áldozatban. Megtörténhet, hogy a támadó a saját banki adatainak zárolására 
hivatkozik, amely miatt nem tud hozzáférni bizonyos 
felkéri az áldozatot, hogy vegyen részt egy regisztrációs folyamatban, és 
kitöltésével meg kell adnia személyes és banki adatait a segítségnyújtáshoz. Ezek 
fejében ígér egy jutalmat, amit a saját számlájának elérését követ na át az 
áldozatnak, azonban ez már nem történik meg. A támadó ily módon használja ki a 

 emberi szükségleteket, mint ezesetben a vagyon után sóvárgást.  Olyan 

-

a támadó 
járjon el kedvezményezettként vagy tengerentúli ügynökként a nevében egy bizo-
nyos intézménynél, ahol profitálhat
intézmények Nigériai vagy Dél-Afrikai cégek (mint a Nigerian National Petroleum, 

                                                           
1 A kutatás hat ország (Németország, Franciaország, Hollandia, Anglia, Luxembourg, Svédország) 

reprezentatív statisztikai adatait dolgozta fel. 
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Central Bank of Nigeria, Anglogold Corporation vagy Apex Paying Bank). A sikeres 

feladatot. A minél barátságosabb és udvariasabb kommunikációval igyekszik elnyer-
ni a kiszemelt bizalmát, vagy épp az általa kínált bizalom az, amivel próbálja 

Azonban a csalók nem csupán az emberek pénz utáni 
szükségleteire építhetik a stratégiájukat. Az együttérzés, részvét kihasználása is 
gyakori eset a 419-es csalások esetében, amikor a támadó kitalált, hamis tragédiával 
(haláleset, betegség, de természeti katasztrófa vagy politikai esemény) próbálja 
elnyerni a megcélzott személy sajnálatát (Naksawat, et al., 2016).  

Egyes kutatások (Ausztrál Versenyjogi és Fogyasztóvédelmi Bizottság 

alkalmazhatnak. 
esetében (85 495 bejelentés) mint a férfiakéban (72 282 bejelentés). Habár pénzügyi 
veszteséget tekintve, a férfiakat nagyobb arányban sújtja pénzügyi kár (22.8 millió 

Melynek oka a fent említett neme . Míg a 
férfiaknál gyakoribbak a befektetési randevú

ektetési tanácsokat ajánl. Alacsony 
beruházást kínálnak tengerentúli vállala-

esetében egy másik szükségletet, a társas kapcsolatok igényét célozzák meg a csalók. 
Az ilyen típusú csalások catfish  csalásoknak is nevezik, és nagyrészt az online 

, de gyakran használják a csalók a közösségi 
médiát vagy az e-mailt a kapcsolatteremtéshez. A csalók hamis profilt hoznak létre, 
általában egy megbízható ember személyazonosságát veszik fel, mint hatósági 
személyek, katonák, egészségügyben dolgozók vagy külföldi szakemberek. A csalók 

felajánlják, hogy a kapcsolatépítést egy privát csatornán (telefonon keresztül, vagy 
privát e-mail címen keresztül) folytassák. Bizalomépítés céljából akár ajándékot is 
küldhetnek az áldozatoknak. A bi
személyes adataik megadására (hitelkártya vagy banki adatok), és gyakran 
hivatkoznak vészhelyzetre (betegség, pénzügyi nehézségek) pénzügyi segítségkérés 
esetén. Az ilyen típusú csalók a kiszemeltek személyes biztonságát is veszélyez-
tethetik, mivel 
veszteségen túl így tartós érzelmi vagy akár fizikai károsodást is okozhatnak az 

catfishing et is szinte lehetetlen 
visszaszerezni, mivel a valós személyazonosság eltitkolása és hamis IP cím haszná-
lata miatt lenyomozhatatlanok. Az ilyen típusú csalások lefolyási ideje sokkal 
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hosszabb  hetek, akár hónapokig is tarthat  mint a befektetési csalásoknál, mely 
általában napok, vagy órák alatt végbe megy, azonban sokkal nagyobb kárt okoznak 
az áldozatoknál (Australian Competition and Consumer Commission, 2018). 
Monica Whitty és Tom Buchanan akadémikusok közös kutatásában (2012) az 

catfishing

állampolgár esett áldozatául ilyen támadásnak és a lakosság csaknem felét veszé-
lyeztethe (Whitty & Buchanan, 2012)

áldozatok 
tá

(Whitty & 
Buchanan, 2016). 

A nigériai csalások egy másik gyakori esete a fogyasztókkal szemben elköve-
tett visszaélések. A fogyasztói scamek2  Pouryouse és Frooman (2017) megfogal-
mazásában egyének becsapását jelenti, akik olyan áruforgalom lebonyolításában, 
tehát a tárgyi, immateriális javak vagy szolgáltatások cseréjében vesznek részt, 
melyeket megtévesztésre használnak (Pouryouse & Frooman, 2017). Park et al. 
(2014) kutatásukban honeypot3 hirdetéseket hoztak létre sales scam
vagyis értékesítési csalások megvizsgálására és felmérésére t a 
Craigslist4 apróhirdetés oldalán végezték el, melynek célja a nigériai 

Csali-
ként olyan, cseppet sem vonzó hirdetéseket hoztak létre, amelyek árai a keres-
kedelmi árak felett mozogtak (mint használt iPad értékesítése drágábban, mint az 
Amazonon hirdetett új termék ára). A valódi vásárlók ezekre a hirdetésekre nem 
válaszolnak jobb esetben5, 
válaszokat hoznak létre a frissen felrakott hirdetésekre, melyeket nem elle-

 a kutatók létrehoztak 

üzeneteken, és létrehoztak egy több körös kommunikációs hálót a csalókkal való 
-

ez után osztályozta az üzeneteket a scam üzenetek 

                                                           
2 scam ként a köznyelvben is. 
3 A honeypot 

nem tárol semmilyen lényeges adatot, tulajdonképpen egy álrendszer (Jakobbson, 2016). 
4 Az amerikai látogatók száma több, mint 60 millió felhasználó havonta. Azonban a honlap igyekszik 

azonosítás, és letiltja 

(Park, et al., 2014) 
5  
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scam ként jelölt meg (kiváltképp azokra, amelyek -
üzenet a hirdetés tárgyára). A szélhámosok hamis PayPal vagy más banki tranzakció 
bemutatásával igazolták a befizetéseiket. A kutatók a legáltalánosabb csalási kísérlet-
ként azonosították ezt a startégiát, mikor a csaló bemutat egy hamis befizetést, az 
eladó pedig elküldi a terméket (Park, et al., 2014). A PayPal típusú csalások gyakori 
célpontja az eBay online aukciós weboldal, ahol a szélhámosok hamis postai 

a csaló azt megkapja, 
a PayPal rendszerén keresztül visszatérítést kezdeményez, arra hivatkozva, hogy a 
termék nem érkezett meg a célhoz. Ha az eladó nem tudja bizonyítani a szállítást 
nyomon követési számmal vagy postai igazoló szelvénnyel, a rendszer törli a vásár-
lási tranzakciót és visszautalja az összeget a csalónak. A PayPal ezek elkerülésére 
kidolgozott egy csalásvédelmi szolgáltatást, mely magában fogla

-
lások 
hitele (Bist, et al., 2012). Ennek ellenére számos a visszaélés a 
PayPal fizetési rendszerén keresztül. A pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó 
vállalatok közül 2017-ben a PayPal került ki a leggyakrabban megtámadott pénzügyi 
szolgáltatók közül (össztámadások 28,25%-a ISA-t (25,78%) és az 
AMERICAN EXPRESS-t (24,38%). Ugyanebben az évben a harmadik leggyakrab-
ban támadott vállalat volt Amerikában (össztámadások 4,5%-a), melyet a Facebook 
(7,97%) és a Microsoft (5,57% (Gudkova, et al., 2017).  

A Park et al. (2014) által, a Craigslisten végzett kutatá
scammerek földrajzi lokalizálása 

volt, habár az IP címek sem szolgáltak minden esetben valós információval. A 
kísérlet alatt 1 376 mágneses honeypot hirdetést hoztak létre  
(USA), mely során 19 scam 
azonnali vásárlást bizonyító PayPal fizetési értesítések száma 751, hamis banki 
tranzakció értesítések száma pedig 885. A kísérlet alatt 965 IP címet dolgoztak fel 22 
országból, melyek nagy része nigériai (50,3%) és amerikai (37,6%) volt. A csalók 
között a Gmail email szolgáltatása volt a legelterjedtebb (65%), hiszen a Gmail a 
legelterjedtebb , mely támogatja az ingyenes IMAP/SMTP pro-

A kísérlet során az is kiderült, hogy egyes scam 
-mail fiókokat 

hoztak létre a biztosabb eredmény elérése érdekében, valamint a levelek tartalmai 
több esetben megegyeztek egymással, nagyon hasonló mintát alkalmazva. A csalók 

néhány esetben (3 316 
alkalommal) ez az automatizált rendszer nem ismerte fel a szöveg kódolási szab-
ványát és olvashatatlan üzenetet hozott létre. Az adás-vételi csalásoknál a szélhál-

cikkekkel szemben is, és az árak nem befolyásolták a vásárlást. A kutatók klaszter-
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elemzés segítségével csoportosították a csalókat, mely során tíz csoportot azonosí-
alacsony számú scam szervezetek (azono-

sított csoportok) tették ki az általuk megfigyelt csalási tevékenység több, mint felét, 
 egyszerre (Park, et al., 2014). Az 

(Isacenkova et al.), azonban további sajátosságok is bebizonyosodtak. A scam 
hálózatok munkája több évig eltarthat ugyanazon csalási kampány esetében. Ezek a 

-
zök adás-vételi csalása, vagy az Eskom villamosenergia-ipari társaság ellen elkövetett 
csalássorozatok6, mely szintén másfél évig tartott), és az egyes hálózatók több, 
egyszerre futó makro-kampányban is részt vehetnek. A kutatók azt is alátámasz-
tottak, hogy az egyes scam hálózatok versengenek egymással a  kampá-
nyokért (Isacenkova, et al., 2014).  
 
4. ÖSSZEFOGLALÁS 
A nigériai csalások elterjedt problémának számítanak a 21. században, amelyet a fent 

internet felhasználók gyarapodásával ez a probléma egyre terjedni fog, hiszen a kiber 
és információbiztonság világa nem tudja tartani az iramot  
(Chartered Institute of Management Accountants, 2008). A kutatás feltérképezte a 

en. A támadók egyre specifikusabban és 
céltudatosabban dolgoznak, hálózatokba vagy szervezetekbe tömörülve több 
kampányon egyszerre . A támadók zöme Nigériából és az 
USA-ból kerül ki. Az általuk leggyakrabban alkalmazott stratégiák a befektetési vagy 
pénzügyi, a randevú típusú és fogyasztói csalások. Habár mindhárom stratégia 

típusú támadások esetében további érzelmi traumával is meg kell birkózniuk.               
A fogyasztói csalások esetében hamis befizetési igazolásokkal verik át áldozataikat, 
mely esetében a leggyakrabban használt felület a PayPal

 Számukra a hirdetéseknél az ár kevésbé meghatározó 
szem -
mazhatnak. A tanulmány feltérképezte a nigériai átveréseket világszerte, azonban a 
kutatás során nem találtam friss statisztikai adatokat az európai populációra vonat-
kozóan. A nigériai csalások problémája, habár a 80 as 

Kutatásomat további szakirodalmi kutatás és statisztikai adatok feltérképezésével 

                                                           
6 A hosszú ideig tartó csalássorozatban a szélhámosok a cég beszállítóit és partnereit célozták meg, 

Eskom logisztikai-menedzsernek kiadva magukat, és a gyártáshoz szükséges termékek rendelését 

bonyolították hamis befizetési igazolásokkal (Isacenkova, et al., 2014). 
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folytatnám az Európai Unióra vonatkozóan. Mégis, a kutatás számos támpontot 
a nigériai átverések még 

alaposabb szakirodalmi áttekintését tervez  
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Abstract: Research first introduces the main features of the information society in 
cyberspace, then it continues with conceptual refinement, defining both cyber and 
information security. After, it describes the general steps and typical forms of 
cyberattacks in order to gain insights into the dangers and risks of cyberspace. By 
analyzing previous researches, it examines cases of cyber-attacks, data loss and data 
breaches, and demonstrates their impact by numerical data. The research is an 
international overview of the cyber and information security world, which is an 
excellent starting point for further researches. 
 
Keywords: data breach, cyber security, information safety, cyberspace 
 
INTRODUCTION 
In digital society, it is essential that the benefits of internet become available to 
everyone. At the same time, this will only benefit us if we can use the services 
provided by the internet safely. Electronic administration, online content and 
banking services or even online communication will only be beneficial if we are able 
to use them with the greatest possible of safety. Today, however, this safe use of the 
internet is just an idea. The explosive development of information technology has 
often put the issue of security in the background. It is therefore important that the 
security of cyber-attacks and the data stored within be taken into account in a society 
where info communication tools have become an integral part of our lives (Kovács, 
2018). 
 
CYBER ATTACKS IN INFORMATION SOCIETY 
The role of information is significant in our society. With appearance of intelligent 
tools, this role is growing and information has become one of the most important 
mission of information society as producing, gathering, storing and sharing of 
important economic and social information resources. Although with the concept 
of information society took up in the 1960s (at Tadao Umesao, Japanese historian 
and Kisho Kurokawa, a Japanese architect's common conversation), but its true 
meaning obtained between the first and second half of 20th century. The infor-
mation is power what focuses on the technology what can gain and process 
information (AVORNICULUI, et al., 2016). According to Polish academician and 
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researcher Beata Stachowiak, the information society is based on four main pillars: 
[ a technological one: created by ICT, i.e. hardware and software, accessibility; 

an economic one: the strength of which is directly proportional to the share of sectors 
taking part in creating and processing information, and the participation of 
information technologies in economy and in the GDP distribution; a social one: the 
stability of which is strictly related to the new technology users index and, in most 
cases, is related to the society education level and inversely proportional to the digital 
divide indexes; a cultural one: the feature most often unjustly neglected as the 
information culture should not be ignored, as the aspect includes the acceptance of 
information as a form of goods and products; discussing the information culture one 
should keep in mind its vital ingredient, namely IT culture related to the level of skills 
using software and hardware (Stachowiak, 2012, pp. 25-26) Many of researchers of 
and thinkers (like Daniel Bell, Yoneji Masuda, Nick Moore or Béla Murányi) define 
what information society means. First and last, however, most of them agree that 
the information society is an information and knowledge-based society where flow 
of information and knowledge have no boundaries. In this society, reaching 
information is no longer a problem. On the contrary, the rapid development of 
information society has made it difficult to filter the truly credible and important 
information from the vast amount of data. Nowadays, any content can be acquired, 
shared over the Internet, users can freely express their opinions, and the press also 
provides free"1  data (Kovács, 2018). However, these information does not always 
correspond to reality and users often encounter with influential or false news. Email 
account is also an area exposed to similar threats that allows user to access unwanted 
content in the same way. Social media are also subject to cyber-attacks, where not 
only unsolicited contents can appear (cyber-attacks such as harassment, sexual 
exploitation, fraud, etc. take place). All of these attacks begin with gathering 
information, which is not so difficult since users share most information and 
interaction on the Internet (especially typical at Therefore, 
attacker can easily create the profile of victim, so implementing cyber security is a 
very difficult task (Váczi, 2018). 

Before I pore over the world of digital security, I would like to clarify what 
cyber and information security exactly mean. The term of cyber security is often 
used in simplified form for any event that impairs the operation of computers. In 
joint research by Beláz and Berzsenyi definition was used of National Cyber Security 
Strategy, which states: "Cyber security is a continuous and planned application of 
political, legal, economic, educational, awareness-raising and technical tools that can 
be used to manage the risks existing in cyberspace which, by providing an acceptable 

                                                           
1 Although users do not have to pay for sight information directly, however, they can be reached for 

targeted advertising and data collecting from users (Váczi, 2018).  
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level of risk in cyberspace, transform it into a reliable environment for the smooth 
operation of social and economic processes (Beláz & Berzsenyi, 2017, p. 4). "  

The definition of information security based on Act L. of 2013 about elec-
tronic information security of state and self-governing members" declare that: 
"Information security is a state of the electronic information system in which its 
protection, confidentiality, integrity and availability of data processed in the electronic 
information system together with the integrity and availability of elements of 
electronic information system, is closed, complete, continuous and proportionate to 
risks ." Although these two concepts are not separate from 
each other, they may be different in terms of implementation, tools used, strategy or 
industry. Yet there is now a greater need for professionals with comprehensive 
knowledge in both areas. Henceforth, I will both deal with cyber and information 
security, into their issues and related data as my goal is to map the area in advance. 

Cyber-attacks can be very different, but in most cases, it can be described in 
seven general steps. Firstly, an attacker collects passive information such as targeted 
use of search engines, social media and so on. This is (1) footprinting. It follows by 
(2) scanning, which includes more subtle research by using information they have 
already obtained. After, by the (3) enumeration, what is filtering of useful 
information (also passwords can be acquired). The attacker (4) hacking the system, 
(5) escalating of privilege, and (6) covering tracks in order to leave as few traces as 
possible. As a last step they (7) planting of backdoors to ensure later return. However, 
the success of an attack depends on the personality of victim, so the attacker takes 
great care to know it. In this case, they take into consideration emotional and mental 
parameters what makes the target vulnerable, such as addiction or frustration. 
Although, common soft spot can be the use of naivety, selflessness or suggestibility 
(Váczi, 2018). Typical attack forms are pharming, where attackers redirect the user's 
network traffic to their own web site. During phishing, attackers create a fake web 
page that is completely similar to the original one to worm logon information out 
of user. Shoulder surfing when attackers observe data by user (such password, PIN 
code) most often in a crowded place. Also, social engeering is common, in which 
attackers deceive the user about their identity, so victim shares information that 
otherwise they cannot be entitled to. Finally, it is worth to mention the APT or 
advanced persistent threat (targeted attack in common), which uses multiple, 
consecutive attacking methods that are hidden for a long time, by attacking sore 
spots to exert their activity in most effective way, which could be data theft, 
impairment of IT systems or other illegal activity os, 2018).  
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THREATS OF CYBER SPACE – ATTACKS AND DATA BREACHES ALL 
OVER THE WORLD  
Symantec, one of the world's leading software company provides statistics on digital 
threats every year. Symantec records threatening events in more than 157 countries 
and uses nearly 2.4 billion emails and 1.8 billion web requests per day to analyze 
digital attacks. The most recent report (2017) shows that against IoT devices the 
percentage of attack inreased (+600%) from 2016 to 2017. The attacks rate is highest 
in the United States (11%) and China (21%). In 2017, number of organizations 
affected by targeted attacks was 528, including the United States (303 organization), 
India (133 organization), Japan (87 organization) and Taiwan (59 organization). 
Among European countries Ukraine (49 organization) suffered from cyber-attacks 
mostly. More than 669 million malware variants were released, an increase of 87.7% 
over the previous year, largely (78% of the value) due to the Kotver Trojan. The 
ransomware variant grew by 45% over the previous year, exceeding 350,000. 
Ransomware is more common in countries with higher numbers of Internet-
connected populations, like USA (18.2%) or China (12.2%).  

By April 2017 ransomware attacks detected mostly against consumers, but 
from May attacks against enterprises increased (more than 50,000) due to 
WannaCry outbreak2. The main motivation of targeted attacks is to assemble 
information and intelligence from several organizations (Symantec Corporation, 
2018). Most of the digital threat is caused by data thefts or data loss. Gemalto, also 
one of world leader in digital security in their research (2017) also finds that more 
than 7 million data are stolen or lost every day from more than 2 billion 
compromised data records in 2017. Research also includes that the highest number 
of breach incidents by type is identity theft (1222 incidents, see Figure 1), and the 
highest number of these incidents are caused by malicious outsiders (1269 incidents, 
see Figure 2) (Breach Level Index, 2018).  

                                                           
2 Was a worldwide cyber-attack by WannaCry crypto worm on May 2017, the essence of which is that 

viruses lock files stored on infected and it can be returned only in exchange of payment. The virus has 

caused major disruptions, including in Britain, where it has made hospitals' computer systems 

unavailable. It has infected more than 230,000 computers worldwide and has created blackmail pages 

in 99 countries and 28 languages (Symantec Corporation, 2018). 
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Figure 1. Number of breach incidents by type in 2017 

Source: Breach Level Index by Gemalto, 2018 
 

Figure 2. Number of breach incidents by source in 2017 

Source: Breach Level Index by Gemalto, 2018 

 
A typical case of identity theft happened with data firm Deep Root Analytics 

contracted by Republican National Committee, when more than 198 million US 

any appropriate password protection, which caused nearly one terabyte of data loss 
including voter names, home address, phone numbers, etc. The next case when 
malicious actors broke into credit rating system of Equifax in 2017, to came at more 
than 143 million customers' personal data, full name, health insurance number, and 
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credit card number. River City Media, an e-mail marketing organization, leaked 
nearly 1.4 billion email addresses and their personal on the Internet cause 
inadequate configuration of Rsync backups, for which data made publicly available. 
However, these are only a few cases of recorded and disclosed data loss and breaches. 
Yet, it is worth looking at what industries are most concerned with data breach. The 
leading edge of data theft incidents is healthcare (471 incidents which 27% of total). 
Personal data on health counts as a special personal data according to GDPR 
because a bank card number or Internet access password can be disabled or changed 
in a matter of seconds, however, a significant part of personal health data does not 
change. Information about treated illnesses, remedies, medical visits will accompany 
us throughout our lives and as they are becoming public it provides possibility for 
targeted advertisements, even attacks or extortion. Healthcare is followed by the 
financial sector (219 incidents that 12% of total), not surprisingly as typical cases of 
banking and financial abuse. The number of records breached by industry in 2017 
appears in "other" industries3 with more than 1.3 billion data misuse. This was 
followed by government (more than 465 million records) and technology (more 
than 404 million records). Finally, the report reveals the extent of breaches per 
geographical area. Data misuses represent the highest proportion in North America 
(1453 incidents which is 86% of total in 2017) followed by Asia (113 incidents which 
is 6% of total) and Europe (112 incidents which is also 6% of total). In England, 
nearly 80 cases were recorded, 40 in Australia and 29 in India. Based on the Breach 
Level Index, data theft and misuse cases are growing more and more rapidly every 
year (total number of breach records increased by 87.5% from 2016 to 2017). The 
report draws attention to the importance of greater security measures for 
companies, and to be prepared for data theft (Breach Level Index, 2018).  

The EU has developed a number of strategies to achieve a unified and secure 
digital market, such as the IT protection of critical infrastructures; combating child 
pornography; supporting the establishment of Member States' operational groups 
or protecting their own networks. To this effect, European Council adopted the 
European Digital Agenda in May 2010 (Szentgáli, 2012). Although the agenda sets 
out proposals to create a single digital market, such as access to the Internet by all 
consumers, cross-border e-commerce, reducing the number of people without 
internet access, or easier and faster access to public authorities via the internet, yet 
it does not specify the risks connected with the internet security (Európai Bizottság, 
2014). Information security is maintained by data protection authorities, which are 
responsible for combating and punishing the injury. However, some companies 
(excluding the above-mentioned data loss examples when companies do not pay 
enough attention to security) regard information security as their responsibility 

                                                           
3 Other industries include all companies what are not government, technology, financial, enter-

tainment, healthcare, education, social media, retail, industrial, professional, hospitality, insurance or 

non-profit (Breach Level Index, 2018). 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

353 
 

such Epson, leading manufacturer in the printer, professional imaging, projector, 
scanner, system devices etc., which has put forward four main steps to reduce 
information security threats. Such steps are, first, appointing information security 
directors in order to provide more precise security goals. It supports proper training 
of employees for better understanding the new technologies. It lists document 
archiving directives to minimize the risk of loss confidential information, but draws 
attention to the fact that this does not always provide protection against thefts. 
Epson also try to reduce office-based fleets that allow leak of classified information 
(Clark, 2015). Steps to ensure digital information flow are persistent, but it is also 
clear from the above data that, despite all this, the number of cybercriminal 
incidents are increasing. As the number of internet users are steadily growing, so the 
community of cybercriminals increasing as well. It is interests of countries, 
companies, and private users to pay close attention for proper data protection so 
that attackers do not turn them against or use it for harmful purposes. 
 
CONCLUSION 
Digital attacks have multiplied in recent years, data thefts and loss are also common 
in cyberspace. Nevertheless, social demand is enormous for the smooth functioning 
of infocommunication tools and creating of digital security. With the rapid 
development of technology and the increasing number of internet users, security 
will be increasingly difficult to create. Research has revealed that frequent 
occurrence of cyber attacks typical in US, which is not surprising as it residents are 
the most active internet users. Extremely high levels of Trojans, ransomware attacks 
and the number of lost or stolen data from year to year greatly undermine the 
reliability of cyberspace. The high level of identity theft also shake users faith in 
cyber space mainly because attackers biggest targets are health data. Often 
companies do not pay enough attention to security (as can be seen in the above 
cases), so they fall victim to data loss or malicious outsider. Research mapped the 
dangers of cyberspace in international level in order to explore its decisive points, 
such as ransomware attacks or identity theft. The next research will analyse these 
issues and examine their impact and risk in Hungary. 
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OKOS OTTHONOK – A XXI. SZÁZAD 
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI 

A MINDENNAPOKBAN 
 
 
Absztrakt 
A XXI. század legnagyobb kihívásait nem csak az intelligens robotizált technológiai 

-
 

Napjainkban olyan modern háztartási berendezések is kaphatóak, amelyek 
akár drót nélküli Internetkapcsolattal is rendelkeznek. Ez által olyan kényelmi 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelye ek voltak. 

, 
még akkor is, amikor a ház tulajdonosa nem tartózkodik otthon. 

Az állandó Interkapcsolatnak azonban megvannak a maga veszélyei. Egy 
rosszul konfigurált IoT képes eszköz könnyen a hackerek célpontjává válhat. A gyá-
rilag meg nem változtatott biztonsági alapbeállítások felett szinte gyerekjáték 
átvenni az irányítást, így akár egy biztonsági kamera, amelynek célja az illetéktelenek 
megfigyelése lenne, 
támadó saját maga veszi át a biztonsági rendszer felett az irányítást.  

us-
védelemmel (hangsegédek, okos termosztátok, smart aljazatok), így azok felett még 

-
állítás nélkül az okos otthon könnyen kiszolgáltatottá válhat. 

Tudatos és helyes magatartás által azonban ezeket a hibákat ki lehet küszö-
-

gálják az embereket és nem az, hogy kiszolgáltatottakká tegyék azokat. 
 
Kulcsszavak: okos otthon, biztonság, IoT. 
 
Bevezető 

-
tartási berendezések.  akár -
keket tudnak rendelni, amennyiben azok kifogyóban vannak a fridzsider polcain.     

A mai modern eszközök egymással 
összehangolva is ,  

  
Érkezéskor kinyílik a kapu, ekkor automatikusan felkapcsolódik a kerti  

világítás, és felnyílik a garázskapu. 
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Filmnézéskor automatikusan lemegy a re  

                 bekapcsol a hangrendszer és a tévé. 
 

   az értesítési folyamat. 
 
Napi rutinhoz igazodás: 

Ébredéskor bekapcsol a hangrendszeren a lejátszási lista, fokozatosan  
   elkészül a kávé és megtelik vízzel a kád. 

-  
   gazdaságos üzemmódba kapcsol. 

Esti ha  
   . 

 
 

 
   behatolás kialakulásáról már akkor értesülünk, amikor még minden és  
    

hama- 
   rabb hazaérkezés, egy hosszabb távolmaradás vagy bármely más okból. 

 
   könnyen  [1]. 

 
Ahhoz azonban, hogy ezek az okosotthon alapú megoldások hosszútávon is 

Meghackelt lakások bizonytalanságot válthatnak ki a fogyasztókban, hiszen min-
denki a saját otthonában  biztonságban szeretné magát érezni, hiszen ez egy olyan 

  

használattal nagy mértékben csökkenteni lehet ezeket a kockázatokat. 
 
1. OKOS OTTHON 2.0 ÉS ANNAK VESZÉLYEI 
Az Internet of Things megjelenésével létrejött az Okos otthon 2.0. Ezt azt jelenti, 
hogy 

eszközöket. Ehhez a központi egységhez párosítható szinte bármi: termosztát, a 
fényforrás, kapcsolók, rolók  és fü , kapu 
telefon, multimédiás eszközök, háztartási gépek.  

Ez által elégséges egy applikációt futtatni mobil eszközön, hogy mindent 
vezérelni-felügyelni lehessen. Természetesen a gyártók egyedi appjai ugyanúgy 
használhatóak maradnak. Az Okos Ház 2.0 eszközei képesek kommunikálni egy-
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mással, ami többszörösére növeli a rendszer funkcióit és értékét. 
funkciók lehetnek: 

Ha besüt a nap nem feltétlenül a klímát indítja be, hanem állít inkább a  
   zsalúzia állásszögén, 

Érzékeli ha nyitva maradt az ablak, és rákérdez, hogy biztosan be akarjuk- 
   e indítani a klímát, 

Ha éjjel felébred a kicsi, halkan beindítja kedvenc zenéjét és 10%-ra emeli  
   az éjjeli lámpája fényét, 

an vezérli a kert díszkivilágítását, 
 

   ajtó is nyitva van, 
Ha csengetnek a kaputelefon képét azon a TV-n jeleníti meg, amelyet  

   éppen néz [2].  
 

1.ábra 

Okos otthonra csatlakoztatható eszközök 

 
Mindenki tudja, hogy az emberek az életük felét nem otthon, hanem a 

munkában vagy az otthonuktól távol töltik. Az okos otthon segítségével figyelemmel 
lehet kísérni a házat a távol biz-

például füst, CO, vizszívárgás, stb. felügyelik az otthont. A nyílászárókra felszerelt 
 

 [3].  
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Mint látható az okosotthonok megkönnyítik az életet, azonban ennek a 
módszernek megvannak a hátrányai is. A legnagyobb problémát az eszközök háló-

-
gészül vezetékes vagy vezeték nélküli Internet kapcsolattal. Í
eszközök ne csak a saját ingatlan ek legyenek. Ezzel a 
megoldással azonban sok esetben biztonsági rés keletkezik okos otthonun eszközein. 

 firmware  
frissítéseinek figyelmen kívül hagyása kritikus sérülékenységet okozhat. Az okos 

hitelesítési és titkosítási beállításainak elvégzése. E nélkül a teljes hálózat védtelen az 
illetéktelen behatolóktól. Az eszközgyártók 2005 óta alapbeállítással ellátják eszkö-
zeiket, melynek adatai nterneten. Az már ismert, 

-

Ezen eszközö

Egy hazai biztonsági kutató szerint jelenleg a legnagyobb problémát az jelenti, hogy 
a felhasználók a legolcsóbb termékeket vásárolják meg, amelyek nem rendelkeznek 

-
tosított a folyamatos frissítés, és még az is lehetséges, hogy az Internetre felcsat-
lakoztatott eszköz felhasználó
általában az a céljuk a gyártóknak, hogy a felhasználókról minél több információt 
tudjanak meg [4].  
 
Károkozás történhet információbiztonsági szempontból is, úgy mint: 

Adatlopás, 
Személy és vagyon elleni károkozás, 
B  

-
figurált hálózati elemeket alkalmaznak, úgy azon rendszerek további támadások 

lyekkel súlyos anyagi károkat lehet okozni. Néhány 
-

ottani termosztát rendszert megtámadnak és -
mérsékletet, súlyos anyagi vagy egészségi károk okozhatók így. Egy védett objek-

-
y egy nyitott nyílászárón 

-
monitor kamerák feltörése, melyek a legismertebb információbiztonsági sérü-

képhez, így 
kifigyelhették, mikor nincs a közelben senki. Így éjszaka vagy nappal elrabolhatták 
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a védtelen kisgyermekeket. Elfordult már olyan eset is ahol szívritmus-szabályozók 
ellen intéztek támadást, hiszen ebben az esetben a használója egészségügyi állapotát 
lehet vele közvetlenül befolyásolni [5]. Sajnálatos módon a magyar okosotthonok 
túlnyomó többségén elavult, nem- -
szoftver fut, a régi verziók nem védettek a jogosulatlan hozzáférés ellen és titkosítás 
nélkül kommunikálnak a publikus Interneten. Érdemes hozzátenni, hogy a hasonló 
problémákkal kü  
 
Makay kutatása feltárta, miszerint:  

amiket a támadók kihasználhatnak, 
Az elavult szoftververziókból számos biztonsági funkció hiányzik (két-

faktoros hitelesítés, elrontott próbálkozások utáni IP-letiltás), amelíek csak 
 ha egyáltalán bekerültek, 

A felhasználók nem kapják meg automatikusan az új, javított szoft-
ververziókat, a felhasználók pedig nem végzik el manuálisan a frissítést, 

Nincs gyártó által üzemeltetett és védett, k -
 

egyenként, 
-titkosított), lehallgatható és manipulálható 

csatornán kommunikálnak a felhasználókkal. 
A felhasználóknál futó rendszerek szoftverei messze nem naprakészek 

ogy a felhasználók nem szívesen módosítják 
a rendszereket, így ha a gyártó nem cselekszik, ezek a lakások és házak közvetlen 
veszélynek lesznek kitév  ahogyan 
azok jelenleg is ki vannak téve: 
 

Kapcsolgathajták a világítást, 
 

Nyithatják a garázskaput, 
Kikapcsolhatják a riasztót, 

l, 
Mindent beállíthatnak, amire a rendszer képes [6].  

 
2. AZ OKOS ESZKÖZÖKBEN REJTŐZŐ VESZÉLYEK 
Minden, ami felkapcsolódik az I tthonnal a meg-

 is létrejön, mert sajnos a legtöbb eszköz biztonsági rendszere, 
 a számítógépeken van. Ez persze megteremti azt az 

szemben. De felmerül a magánélet védelmének problémája is: laikusként nem tud-
ható pontosan, hogy mi zajlik az Internetre kapcsolódó intelligens háztartási eszkö-
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válik szinte bárki -fogyasztási 
nosítható az adatokból, mint ahogyan az is ha valaki 

nincs -raciona-
lizálási szolgáltatásokat hozhat, az eszközgyártók pedig újjabbál-újjabb innovációs 
ötleteket , de ennek ára van: vé válhat az aki nem tesz eleget 
a biztonsági követelményeknek [7].  

A Princeton Egyetem kutatása szerint az otthoni eszközök elleni támadások 
révén akár az áramhálózatok is nternetes háló-
zatba kapcsolt háztartási készülékeket köthetnek be botnet hálózatukba, hogy mani-

Az egyetemi kutatás kifejezetten a hétköznapi elektromos háztartási készülékekre, 

gyakran mobil alkalmazások vagy intelligens otthoni központok vezérelnek. A szak-
emberek nem fókuszáltak semmilyen konkrét biztonsági hibára vagy eszközre, 
hanem olyan forgatókönyvet készítettek, amely a hackerek lehetséges támadását 

okozhatnak zavarokat az elektromos hálózatban anélkül, hogy betörnének az 

hálózat ellátási oldala helyett a 
ismert támadások a felhasználói oldalra összpontosítottak. 

A MadIoT-támadások forrásait a széttagolt természetük miatt nehéz azono-
-
-

tokra, azok nélkül is végre tudják hajtani akcióikat.  
A MadIoT támadások frekvencia-instabilitást eredményeznek. Ennek oka a 

nternetre kapcsolt eszközök teljesítményének hirtelen növeke-
dése vagy csökkenése, miközben be- vagy kikapcsolják a berendezéseket. Az áram-
igény és a rendelkezésre áll -

rendszer meghatározott küszöbértéke, akkor az így manipulált frekvencia elérheti 
azt a kritikus értéket, amely a generátorok meghibásodását és nagyfokú áramki-
maradást okozhat. 
kereslet újraelosztásával, amelynek eredménye az energiarendszer meghibásodása. 
Ezt úgy lehet elérni, hogy bizonyos helyeken növelik az áram iránti igényt, például a 
készülékek IP-tartományon belüli bekapcsolásával, más IP-tartományban található 
készülékek esetében viszont csökkentik az energiaszükségletet [8].  
 
2.1 Televízió 
Az okos televíziók folyamatosan figyelik a környezetükben elhangzó kifejezéseket, 
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amely folyamatosan érzékeli környezetét. Az itthon is sokak által vásárolt tévék 
(illetve akármilyen hanggal aktiválható készülék, például az Xbox One konzol) 

bekapcsolására is mód van, így könnyen kitalálható, hogy a készülék akkor is figyel, 
amikor ki van kapcsolva (készenléti állapotban van). Ezzel még nem is feltétlen lenne 
probléma, azt azonban nem mindenki tudja, hogy a hangparancsok értelmezését 
nem a laká -
verre, és a távoli gép értelmezi a beszédet. Külön problémaforrás lehet, ha a  hang-
azonosító szerver nem a tévé gyártónál van elhelyezve, hanem külsös cégeknél [9]. 

A televízióadók kielemzik az Internet- -
tulajdonosok szokásait  -

 
Az egyetem munkatársai biztonsági szempontokból vizsgálták meg az 

-

egyszer -kódon alapuló alkalmazásplatform. A HbbTV többek között 
-

 

készülékük már a csatorna kiválasztásakor kommunikál a tévéadó szerverével. Ráa-

a a televíziós társaságok ezeket az 
adatokat harmadik félnek, például a Google Analytics rendszerének is átadják, akik 
azután részletes felhasználói elemzést végeznek [10].  
 
2.2 Okos hűtő 

kiválóan használható: 
Jegyzettömbként,  
Rajztáblaként,  
Televízióként és  
Internetes eszközként is.  

-

l, hogy rendelkezésre 
állnak-e otthon a szükséges alapanyagok. Egyes országokban a Fresh Direct és 
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keresztül [11].  
 

mivel kapcsolódi
falvédelmi megol-

vannak kitéve. Az okos eszközök esetében továbbra is a kulcsfontosságú a routerek 

 
 
3. JÖVŐ OKOS OTTHONAI 

ellátva. A svéd Flyte cég cserepes virága a mágneses levitáció segítségével lebeg, és 
lassan forog is, úgy, 
egyes növények növekedését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra 

Lebegő virágtartó  

Az áram 
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3. ábra 

Lebegő izzó  

ek kényel-
mesebbé. Léteznek már olyan modern informatikai megoldások, amelyek által a 

 A felhasználó 

sincsenek véve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra 

Virtuális tükör  

4. BIZTONSÁGOS OKOS OTTHON  
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az Echo Dot  egy digitális asszisztens  
annak érdekében, hogy segítsen egy gyilkossági nyomozás során (az Amazon megta-
gadta a kérést). Az ilyen esetek ráirányítják a figyelmet az Internetre csatlakoztatott 
esz -
az ilyen készülékek potenciális képességeit, mint például a készülékek közelében 

jogosultságok védel
is hallja a diskurzust.  

szórakoztató, és általuk a világ boldogabb, egészségesebb és produktívabb lehet. 
Nem hagyható 
sokkal kiszolgáltatottabbá válhat lanok olyanokkal szem-
ben akiknek a szándékai egyáltalán nem tisztességesek. Fontos szerepük van a 
készülékeket gyártó- és a biztonsági cégeknek egyaránt: elengedhetetlen az együtt-

abból kifolyólag, 
 [12]. 

Egy helytelenül kalibrált okos eszköz által illetéktelen a titkos jelszavakhoz 
is könnyedén hozzáférhetnek.  

Egy I
hasz
miatt, az azért elég kellemetlen helyzetet tud kialakítani.  

-

HD videóképet is küld, valamint mozgásérzékel
-

linenak kell lennie. A kényelem szempontjából ezt, mint egyébként majd-
nem minden okos eszköz esetén Wi-Fi kapcsolat szükséges. Sajnos azonban 
a probléma 
ha valaki megszerzi az otthoni Wi-Fi jelszavat, akkor az könnyen tud csat-
lakozni bármely intelligens egységhez, átveheti azok felett az irányítást [13]. 
Ahhoz, hogy az ehhez hasonsó 
tudatos és helyes IT magatartás. 

A Wifi-s eszközök sokszor alapértelmezett jelszóval rendelkeznek, amelyet 
-

jává válhatnak egy hacker támadásának. Minden csatlakoztatott eszköznek 
van egy ID-ja, amely sokszor tartalmazza a gyártót és a típust. Erre rákeresve 
könnyen megtalálhatják az alapértelmezett jelszót, ezért érdemes azt is 
megváltoztatni.  

Ugyanúgy, ahogy a telefon vagy a laptop szoftvereit frissítik az emberek, 
az okos eszközökét is figyelemmel kell kísérni. Semmi sem tökéletes, az 
okosotthon eszközök gyártói is még tanulási fázisban vannak, sokszor 



 
TANULMÁNYKÖTET 

 

365 
 

adódnak biztonsági rések, amelyeket folyamatosan javítanak. Némelyik 
eszköz automatikusan frissül, némelyik pedig manuálisan. Érdemes a gyártó 
oldalán ell  és értesítéseket kérni a frissí-

 
Fel kell készülni az esetleges hacker támadásokra is, hiszen még mindig 

fel-fedezhetnek újabbnál újabb biztonsági réseket. Ilyen körülmények közt 

személyes dokumentumok kerülnek tárolásra. A legtöbb otthoni hálózatnak 
van vendég hálózat funkciója, ahova az eszközöket elkülönítve lehet 
csat  

n többféle kapcsolódási módra, mint az ethernet 
és a WI-FI. Egy jól bevált biztonsági óvintézkedés, hogy a nem használt 
portokat ajánlatos letiltani, ezzel is minimalizálva a támadási felületet. A ve-
zetékes kapcsolatok általában biztonságosabb a vezeték nélkülieknél. 

Sok eszköznek van beépített kamerája vagy mikrofonja, a hackerek 
ezeknek a funkcióknak a feltörésében a legérdekeltebbek. Ha van rá lehe-

 

támadások ellen, és blokkolja a hozzáférést a használaton kívüli portokhoz. 
A számítógéppel 
ví  vállhat a hackereknek [14].  

 
ÖSSZEFOGLALÓ 
Az informatika folyama
körben fog elterjedni az okos otthon. Pár év múlva szinte mindenki rendelkezni fog 
olyan okos készülékkel, amely akár az okos otthon részét képezheti.  

Sajnálatos módon azonban még a gyártók is komoly IT biztonsági 
kockázattal felvértezett eszközöket á
ki, hogy az adott berendezés komoly biztonsági kockázatokat rejt magában. A fo-
lyamatos szoftverfrissítés, naprekész firmware mind elengedhetetlen a biztonság 
érdekében. 

Ahogyan az okos otthonok egyre szélesebb körben kezdenek elterjedni, úgy 
egyre nagyobb veszélynek és fenyegetettségnek lesznek kitéve az emberek, 
amennyiben hanyag módon állnak a biztonsági kérdésekhez. Ha egy okos eszköz 

 észrevenni, valamint megjavítani. Ilyen esetben mindenki a 
megpróbálja orvosolni. Azonban ha ezek 

biztonsági jelszavat használnak
 motivál mindekit azonnal cselekvésre. Ameddig ez a 
álatos módon folyamatosan növekedni fog a rossz-

indulatú támadások veszélye. 
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