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Ez az elEz az előőadadáás nem tartalmaz s nem tartalmaz 
minminőőssíített adatot vagy nyilvtett adatot vagy nyilváánosan nosan 

nem megismerhetnem megismerhetőő adatot.adatot.
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ÁÁttekintttekintééss

 Szakmatörténeti éérdekessrdekesséégekgek, a 
szabályozási környezeti sajsajáátosstossáágaigai
 Az elektronikus információvédelem  

szabszabáályozlyozáási hierarchisi hierarchiáájaja
 Szabályozási elemekelemek
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FelsFelsőő szintszintűű szabszabáályozlyozáási si 
kköörnyezet rnyezet 

 Nemzeti Biztonsági 
Stratégia, Nemzeti 
Katonai Stratégia 

 Titokvédelmi Törvény 
(1996) és módosításai

 A minősített adatkezelést 
szabályozására vonatkozó
kormányrendeletek

 Nemzeti Biztonsági 
Stratégia, Nemzeti 
Katonai Stratégia 

 Titokvédelmi Törvény 
(1996) és módosításai

 A minősített adatkezelést 
szabályozására vonatkozó
kormányrendeletek

 Nemzeti 
Információbiztonsági 
Stratégia

 2000. évi IV. törvény 
végrehajtása 

 43/1994, (56/1999), 
179/2003 és 180/2003, és 
79/1995. Korm. 
rendeletek, nem minősített 
közérdekű adatok védelme

 Nemzeti 
Információbiztonsági 
Stratégia

 2000. évi IV. törvény 
végrehajtása 

 43/1994, (56/1999), 
179/2003 és 180/2003, és 
79/1995. Korm. 
rendeletek, nem minősített 
közérdekű adatok védelme
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A felsA felsőő szintszintűű szabszabáályozlyozáási si 
kköörnyezet jellegzetessrnyezet jellegzetesséégege

 43/1994. Korm. rendelet
 A NATO és EU tagság nem okozott 

rejtjeltevrejtjeltevéékenyskenyséégre is hatgre is hatóó változásokat?
 FejlFejlőőddöötttt--e az elektronikus adatkezele az elektronikus adatkezelééss 15 év 

alatt?
 (56/1999
 NATO (vagy egyéb) minősített adatkezelésről 

beszélhetünk-e elektronikus információvédelem 
nélkül?)
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 79/1995. Korm. rendelet
 Az elmAz elmúúlt 14 lt 14 éév okozottv okozott minősített adatkezelést érintő

vvááltozltozáásokatsokat?
 Hogyan kezelhető a szszöövetsvetséégi, partnersgi, partnerséégi elektronikus gi elektronikus 

adatkezeladatkezelééss csak a nemzeti adatok védelmére vonatkozó
szabályozással?

 Nincs szükség az elektronikus informelektronikus informáácicióóvvéédelem delem 
rréészletesebb kidolgozszletesebb kidolgozáássáárara?

 A minősített adatkezelő rendszerek kormányzati szintű, 
egységes követelmények szerinti akkreditakkreditáálláása sa 
(j(jóóvvááhagyhagyáása) nsa) néélklküül kialakl kialakííthatthatóó egysegysééges szintges szintűű
vvéédelemdelem? 
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 179/2003 és 180/2003 Korm. rendeletek
 Elképzelhető-e szövetségi, partnerségi 

egyegyüüttmttműűkkööddéés NATO (EU) s NATO (EU) éés nemzeti adatok s nemzeti adatok 
csercserééje nje néélklküüll?
 Hol a határ a keretrendszerkeretrendszerűű és a rréészletekbe szletekbe 

menmenőő szabszabáályozlyozááss között? 
 Az alkalmazó szervezeteknek a jogszaba jogszabáályt kell lyt kell 

alkalmaznialkalmazni, vagy a NATO, EU ka NATO, EU köövetelmvetelméényeketnyeket, 
vagy egyegyüüttesen mindentttesen mindent? Biztosított a 
szabszabáályozlyozóók kk köözzöötti teljes tti teljes öösszhangsszhang?  
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HonvHonvéédelmi tdelmi táárca szintrca szintűű
szabszabáályozlyozááss

 (Információbiztonsági 
Politika)

 Informatikai Stratégia
 Doktrínák

 MH ÖHD 2. kiadás
 MH Műveleti Doktrína 

(tervezet) 
 Tárcaszintű rendszer-

specifikus szabályozás 
nyűgjei

 (Információbiztonsági 
Politika)

 Informatikai Stratégia
 Doktrínák

 MH ÖHD 2. kiadás
 MH Műveleti Doktrína 

(tervezet) 
 Tárcaszintű rendszer-

specifikus szabályozás 
nyűgjei

 Tárcaszintű szabályozási 
keretrendszer eddig 
hiányzott

 Központi szabályozók 
hosszú ideje 
korszerűsítésre 
szorulnak

 Tárcaszintű szabszabáályozlyozáási si 
keretrendszerkeretrendszer eddig 
hiányzott

 Központi szabályozók 
hosszú ideje 
korszerkorszerűűssííttéésre sre 
szorulnakszorulnak
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Szervezeti Szervezeti ááttekintttekintéés s 

Honvédelmi Minisztérium 

MH Összhaderőnemi
Parancsnokság 
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Honvédelmi tárca információbizonsági politika

SzabSzabáályozlyozáási keretrendszersi keretrendszer
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Általános elektronikus biztonsági
követelmények (szabályzat?)

Rendszer-
specifikus

szabályozás

Központi
rendszerek

szabályozása

Szervezeti szintű
védelmi 

rendszabályok
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Szervezet/rendszer szintSzervezet/rendszer szintűű
szabszabáályozlyozáási ksi köövetelmvetelméényeknyek

 Központi rendszerek 
szabályozása
 NS WAN és 

célrendszerek,
 Zártcélú hálózat,
 EDR VPN,
 KGIR,
 Egyéb (ETÜIR, VVIR, 

PKI…..)

 Központi rendszerek 
szabályozása
 NS WAN és 

célrendszerek,
 Zártcélú hálózat,
 EDR VPN,
 KGIR,
 Egyéb (ETÜIR, VVIR, 

PKI…..)

 Szervezeti szintű
szabályozás
 Számítástechnikai 

Védelmi Szabályzat  

 Szervezeti szintű
szabályozás
 Számítástechnikai 

Védelmi Szabályzat  

 Rendszer-specifikus 
szabályozás
 SISRS, SSRS, SecOPs,
 Egyéb követelmények 

szerinti (27001/17799) 

 Rendszer-specifikus 
szabályozás
 SISRS, SSRS, SecOPs,
 Egyéb követelmények 

szerinti (27001/17799) 
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KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


