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Engedélyezett és nem 
engedélyezett eszközök leltára

Folyamatos sérülékenység-
vizsgálat és megszüntetés

Rosszindulatú kód elleni 
védekezés

Alkalmazói szoftverek 
biztonsága

Biztonsági ismeretek felmérése 
és megfelelő képzés 
a hiányosságok pótlására

Vezeték nélküli eszközök 
felügyelete

Rendszergazdai jogosultságok 
ellenőrzött használata

Határvédelem

Adatvisszaállítási képesség

Biztonságos hálózati eszköz, 
tűzfal, router és switch- 
konfigurációk

Korlátozott és ellenőrzött 
hálózati portok, protokollok és 
szolgáltatások

Karbantartás, ellenőrzés és 
a biztonsági naplók elemzése

Incidensek kezelésének 
képessége

Behatolás tesztek és 
„Red Team” gyakorlatok

Biztonságos hálózat-tervezés

Hozzáférés felügyelet 
és ellenőrzés

Adatvédelem, adatszivárgás 
elleni védelem

Hozzáférés-kezelés a „Minimális 
Tudás elve”, avagy a „szükséges 
és elégséges” elv alapján

Folyamatosan kontroll alatt kell tartani (leltárba venni, követni és ha kell, javítani) a hálózatban található összes hardver-eszközt, így biztosítva, hogy 
csak engedélyezett eszközök kaphatnak hozzáférést, a nem engedélyezett és nem felügyelt eszközöket pedig időben észlelni lehet és megelőzni,  
hogy hozzáférjenek a hálózathoz.
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Folyamatosan gyűjteni és értékelni kell az elérhető információkat és ezek alapján szükség esetén tenni a szükséges lépéseket, hogy azonosítani  
és mielőbb javítani lehessen az új sérülékenységeket, minimalizálva a támadók idejét egy sikeres támadásra.

Kontroll alatt kell tartani a rosszindulatú programok telepítését, terjedését és futását a szervezet számos pontján, ezzel egyidőben optimalizálni  
kell a biztonsági rendszerek automatizált frissítési, adatgyűjtési és korrekciós műveleteit.

Folyamatos felügyelet alatt kell tartani a biztonsági életciklusát minden egyedileg fejlesztett és vásárolt szoftvernek annak érdekében,  
hogy megelőzhető, észlelhető és javítható legyen minden ismert biztonsági hiányosság.

Ide tartoznak mindazok a folyamatok és eszközök, amelyekkel követni, ellenőrizni, megelőzni, javítani lehet és ki lehet alakítani a vezeték nélküli 
hálózatok, hozzáférési pontok és vezeték nélküli kliensek biztonságát.

Azok a folyamatok és eszközök, amelyekkel a számítógépeken, hálózatokon és alkalmazásokban használt adminisztrátori jogosultságok használatát, 
delegálását és módosítását lehet nyomon követni, ellenőrizni és szükség esetén korrigálni.

Észlelni, megelőzni, szükség esetén javítani kell azokat az eseményeket, amelyek kárt okozhatnak a különböző megbízhatósági szintű hálózatok  
között közlekedő adatfolyamokban.

Azok a folyamatok és eszközök, amelyekkel bevált módszertan szerint lehet menteni, tesztelni a visszaállítást és a megfelelő időn belül visszaállítani 
az üzletileg kritikus adatokat.

A szervezeten belül minden szerepkör számára (elsősorban az üzletileg kritikus szerepköröknek) azonosítani kell azokat a képességeket és tudást, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy meg lehessen védeni a szervezetet. Ki kell dolgozni és végre kell hajtani egy integrált tervet, amely értékeli a 
jelenlegi helyzetet, feltárja a hiányosságokat és szabályzatokon, szervezeti szintű terveken képzéseken és biztonságtudatossági oktatásokon keresztül 
javítja, valamint csökkenti a gyenge pontokat.

Szigorú konfiguráció- és változáskezelési eljárásokat alkalmazva létre kell hozni, alkalmazni kell és folyamatosan felügyelni egy biztonságos 
konfigurációt a hálózati infrastruktúra eszközei számára annak érdekében, hogy megelőzhessük, hogy támadók kihasználhassák a sérülékeny 
szolgáltatásokat és beállításokat.

Folyamatosan kontroll alatt kell tartani (nyomon követni, ellenőrizni és ha kell, javítani) a hálózatban használt portokat, protokollokat  
és szolgáltatásokat, ezzel csökkentve a támadók lehetőségeit egy sikeres támadásra.

Gyűjteni, kezelni és elemezni kell azokat a naplóbejegyzéseket, amelyek segítségével észlelhetővé és felismerhetővé válnak a támadások,  
segíthetik a támadás hatásainak csökkentését illetve a helyreállást egy biztonsági incidens után.

Incidenskezelési környezet (tervek, szerepkörök, képzések, kommunikációs eljárások, felsővezetői felügyelet) kialakításával és bevezetésével védeni 
kell a szervezet adatait és jó hírnevét. Ezzekkel az intézkedésekkel biztosítható, hogy egy támadást gyorsan fel ismerhető legyen és utána hatékonyan 
megelőzhető a károkozás, felszámolhatóvá válik a támadó jelenléte a szervezet informatikai rendszereiben és helyreállítható a hálózat és a rendszerek 
integritását.

A támadók céljait és módszereit szimulálva tesztelni kell a szervezet általános védekező-képességét (technológiát, folyamatokat  
és embereket egyaránt.

Az egyes funkciók meghatározása, tervezése és kialakítása során a szervezet lényeges tulajdonságává kell tenni a biztonságot, amely lehetővé teszi 
az üzletileg kiemelten fontos műveletek végrehajtását, ellenben a támadók lehetőségeit a rendszer kompromittálására minimalizálja vagy megszünteti.

Az életciklus-modell alapján folyamatosan kezelni és ellenőrizni kell a rendszer- és alkalmazás-felhasználókat, a létrehozásuk, használatuk, inaktív 
állapuk és törlésük során egyaránt, annak érdekében, hogy minimalizáljuk a támadók lehetőségeit, hogy ezeken a felhasználókon keresztül hajtsanak 
végre támadásokat.

Azok a folyamatok és eszközök, amelyekkel meg lehet előzni vagy csökkenteni lehet az adatok eltulajdonításából eredő károkat, ezzel biztosítva  
az érzékeny adatok bizalmasságát és sértetlenségét.

Azok a folyamatok és eszközök, amelyekkel nyomon lehet követni, ellenőrizni és szükség esetén korrigálni lehet a hozzáféréseket a kritikus  
fontosságú eszközökhöz (adatok, erőforrások, rendszerek, stb.). A szervezeten belüli formális folyamat alapján szükséges meghatározni,  
hogy az egyes személyeknek, számítógépeknek és alkalmazásoknak milyen hozzáférésekre, jogosultsági szintekre van szükségük.

2 Engedélyezett és nem 
engedélyezett szoftverek leltára

Folyamatosan kontroll alatt kell tartani (leltárba venni, követni és ha kell, javítani) a hálózatban található összes szoftver-eszközt, így biztosítva,  
hogy csak engedélyezett szoftvereket lehet telepíteni és elindítani, a nem engedélyezett és nem felügyelt szoftvereket pedig időben észlelni lehet  
és megelőzni, hogy telepítésre vagy futtatásra kerüljenek.

3
Biztonságos hardver és szoftver 
beállítások mobil eszközökön, 
laptopokon, munkaállomásokon 
és szervereken

Szigorú konfiguráció- és változáskezelési eljárásokat alkalmazva létre kell hozni, alkalmazni kell és folyamatosan felügyelni egy biztonságos 
konfigurációt a laptopok, szerverek és munkaállomások számára annak érdekében, hogy megelőzhessük, hogy támadók kihasználhassák  
a sérülékeny szolgáltatásokat és beállításokat.

Kiberbiztonsági életciklus

A amerikai Belbiztonsági Minisztérium folyamatos diagnosztikai és kárenyhítési (CDM) programja számos biztonsági 
terméket és szolgáltatást ajánl kiberbiztonsági témában. A Kritikus Biztonsági Kontrollok és a CDM kapcsolatát az 
alábbi táblázat mutatja be:

CDM képesség-csoportok

Hatékony kiberbiztonság - most a hatékony kibervédelemért
A Kritikus Biztonsági Kontrollok a hatékony kibervédelemért olyan intézkedések gyűjteménye, amelyek hatékony 
és konkrét módszereket kínál napjaink legveszélyesebb és legelterjetebb támadási formái ellen. A kontrollok 
fejlesztését, finomhangolását, ellenőrzését és támogatását önkéntes biztonsági szakértők csoportja végzi a Council 
on CyberSecurity felügyeletével (www.counciloncybersecurity.org). A hozzájárulók, alkalmazók és támogatók 
megtalálhatóak a világ minden részén, minden üzleti területen, munkakörben. Állami és helyi önkormányzatok, 
erőművek és áramszolgáltatók, szállítmányozó cégek, akadémiai intézmények, pénzügyi és szövetségi kormányzati 
szervezetek, védelmi beszállítók és sokan mások találhatóak a több száz szervezet között, akik a megfelelési-központú 
megközelítést biztonság-központúra cserélték a Kritikus Biztonsági Kontrollok alkalmazásával. A felsorolt szervezetek 
a "Mit kell tennünk most annak érdekében, hogy megvédjük a szervezetet a célzott kibertámadásoktól?" kérdésre 
válaszul váltottak a Kontrollok alkalmazására.

A Kritikus Biztonsági Kontrollok nem próbálják helyettesíteni az eddig használt átfogó keretrendszereket (pl. NIST SP 
800-53, ISO 27001, stb.), inkább hangsúlyt és prioritást próbálnak helyezni azokra a gyors sikert hozó intézkedésekre, 
amiket célszerű elsőként bevezetni. Mivel a Kontrollok a leggyakoribb támadási minták alapján kerültek kidolgozásra 
és az ellenőrzést kormányzati és ipari biztonsági szakemberek széles köre végezte, így megbízható alapját képezik az 
azonnal bevezethető, gyors sikereket biztosító intézkedéseknek. A szervezetek a Kontrollok használatával gyorsan 
képesek meghatározni védelmi intézkedéseik értékelésénél és fejlesztésénél azokat az azonnal bevezethető és gyors 
sikereket hozó intézkedéseket, utána pedig erőforrásaikat az üzletileg egyedi kockázatok kezelésére fordíthatják. 
Ennek hátterében kontrollok támogatást biztosítanak egy nagyszabású, szabványokon alapuló, automatizált 
kiberbiztonság-menedzsmenthez.

Ez a poszter a 'Critical Security Controls For Effective Cyber Defense' című, a www.sans.org/critical-security-controls 
oldalon elérhető SANS publikáció 2014 őszi kiadásának esetenként módosított változata, amelyet az Önkéntes 
Kibervédelmi Összefogás (KIBEV) tagjai fordítottak magyar nyelvre.

A KIBEV alapvetései:
Hazafias kötelességünknek érezzük, hogy informatikai biztonságban megszerzett tudásunkat felajánljuk a haza 
szolgálatára, hogy Magyarország azt felhasználhassa az ország kiberterének és kritikus infrastruktúráinak védelmében.

Nem támogatjuk és nem működünk együtt rosszindulatú informatikai tevékenységeket végző vagy azt hirdető, promótáló 
szervezetekkel, személyekkel. Helytelenítjük a hackerekek rosszindulatú tevékenységét és azt károsnak tartjuk 
a társadalom egésze számára.

Axiomaként – bizonyítás nélkül – elfogadjuk, hogy az országot és annak informatikai infrastruktúráját veszélyeztető 
kiberfenyegetettség valós és az ellen tennünk kell. A tagok közé történő jelentkezés önkéntes, a beválasztás nem 
automatikus. A tagok felvételéről a KIBEV által kijelölt, szűkkörű tagság dönt.

Belső körünkbe olyan felelős tagokat várunk, akik által üzemeltett rendszerek kiesése érezhető fennakadást jelent 
az ország működésében.

Feltett szándékunk, hogy a tagok hasznos tartalommal lássák el egymást, kommunikációnkban konkrétumokról és 
egyértelmű szakmai lépésekről beszéljünk és a KIBEV-et szakmai műhelyként működtessük. Fontosnak tartjuk, hogy 
a tagok között szakmai alapon folyó, érdemi viták, eszmecserék alakuljanak ki és ezek tanulságaiból építkezzünk.
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Erőforrás-hardening

Eszközök kezelése

Jogosultság és hozzáférés 
kezelés

Felhasználói és 
szolgáltatás-azonosítók 

kezelése

Támadások észlelése/
hatásuk csökkentése

Eseménykezelés

Kompromittálások 
észlelése, reagálás, 

helyreállás és jelentések

Biztonsági életciklus 
kezelése

Adat helyreállítás
CSC8

Biztonsági tervezés
CSC19

Malware-ek elleni védelem 
CSC5

Adatok helyreállítása 
CSC8

Adminisztrátori jogosultságok
CSC12

Biztonsági képességek
CSC9

Hardver leltár
CSC1

Biztonságos konfiguráció
CSC3 és CSC10

Adatbiztonság
CSC17

Vezetéknélküli 
hozzáférés-vezérlés

CSC7

Hardver és szoftverleltár
CSC1 és CSC2

Audit
CSC14

Red Team gyakorlat/
Behatolás-tesztelés

CSC20

Határvédelem
CSC13

Audit
CSC14

Incidenskezelés
CSC18

Kontrollált hozzáférések
CSC15

Adminisztrátori hozzáférések
CSC12

Biztonságos konfigurációk
CSC3, CSC7, CSC10 

és CSC12

Szoftverleltár és 
Malware-elleni védelem

CSC2 és CSC5

Határvédelem, portok, 
protokollok és szolgáltatások

CSC13 és CSC11

Adatbiztonság, adatvédelem
CSC17

Felhasználókezelés
CSC16

Kontrollált hozzáférések
CSC15

Felhasználó-ellenőrzés
CSC16

Emberek és folyamatok
A Kritikus Biztonsági Kontrollok számos biztonsági 
területet fednek le, amelyek fókuszában az emberek 
és a folyamatok állnak és amelyek a teljes életcikluson 
keresztül alkalmazhatóak:
CSC9 - Biztonsági képességek értékelése és képzés
CSC19 - Biztonságos hálózattervezés
CSC20 - Behatolástesztelés és Red Team gyakorlatok

A CDM (folyamatos diagnosztikai és kárenyhítési) folyamat  
három fázisként lett kialakítva:
1. fázis (sárga): Hardver, szoftver, konfigurációs beállítások és sérülékenység-kezelés
2. fázis (narancs): Rendszerek közötti bizalom kezelése, biztonsággal kapcoslatos 
viselkedés, azonosítók és authentikáció, jogosultságok és felhasználói fiókok, szűrő 
alapú határvédelem
3. fázis (vörös): Fizikai és virtuális (titkosítás) határok kezelése, incidens-tervezés, 
incidenskezelés, gyanús minták észlelése, nagyvállalati tervezés és szabályozás, 
minőség és kockázatkezelés.

Sérülékenység vizsgálat 
és alkalmazásbiztonság

CSC4 és CSC6

Sérülékenység vizsgálat 
és alkalmazásbiztonság

CSC4 és CSC6

Incidenskezelés
CSC 18

Hogyan szerezzük meg a menedzsment támogatását 
a Kritikus Biztonsági Kontrollok bevezetéséhez?
A Kritikus Biztonsági Kontrollok széleskörű bevezetése egy alulról építkező folyamat, ha ehhez korai 
fázisban sikerül felsővezetői támogatást szerezni, azzal nagy mértékben meg lehet gyorsítani a 
biztonsági folyamatok kialakítását. Jane Holl Lute, a Council on Cybersecurity elnök-vezérigazgatója 
hosszú időt töltött döntéshozókkal és vezérigazgatókkal a kontrollok hasznáról beszélgetve és ezek 
alapján ad tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan is adhatjuk el ezt a koncepciót a felsővezetőknek:

Minden vállalati felsővezetőnek tudnia kell, hogy négy vagy öt alapvető kiberbiztonsági intézkedéssel 
meg lehet előzni az ismert támadások 80-90%-át. Hol tart az Ön szervezete ezen az úton?

Tegye fel ezeket a kérdéseket az üzleti, informatikai és biztonsági vezetőknek, 
hogy válaszaikból láthassa, milyen a kiberbiztonság helyzete az Ön 
szervezeténél:

1. Tudjuk, hogy mivel vannak összekötve a rendszereink és hálózataink?

2. Tudjuk, hogy mi fut (vagy mi próbál futni) a rendszereinkben és hálózatainkban?

3. Korlátozzuk vagy felügyeljük azoknak az embereknek a számát, akiknek adminisztrátori 
jogosultságai vannak és képesek megváltoztatni, megkerülni vagy felülírni a biztonsági 
beállításokat a rendszereinken és hálózatainkon?

4. Vannak olyan, folyamatosan működő, biztonsági rendszerekkel támogatott folyamataink, amelyek 
lehetővé teszik, hogy megelőzzük a biztonsági incidenseket vagy a bekövetkező incidensek minél 
gyorsabb észlelését támogatják, hogy minimalizálni tudjuk a szervezetünknek és partnereinknek 
okozott károkat?

5. Be tudjuk-e mutatni mindezt már ma az Igazgatóságnak, a Felügyelőbizottságnak,  
a részvényeseknek vagy a partnereknek?

Ha a vezetők nem tudnak mind az öt kérdésre igennel válaszolni, még nem kizárt, hogy a jogszabályi 
feltételeknek megfelel a működés, de a szervezeti adatok és a partnerek nincsenek biztonságban.  
Ha nem teszi fel magának ezeket a kérdéseket, a partnerei és részvényesei fogják megtenni – 
méghozzá hamarosan.

Adjon tervet a felsővezetőinek, hogy hogyan lesznek képesek igennel 
válaszolni erre az öt kérdésre!

Kezdő lépések: kulcskérdések és a rájuk adott válaszok
• Mit próbálunk megvédeni? Készítsen prioritási listát az üzletileg kritikus folyamatokról és leltárt 

az információs vagyonról és számítógépes eszközökről, majd rendelje össze a folyamatokat 
és a leltár elemeit. Ez az információ lesz az alapja a jelenlegi képességei Kritikus Biztonsági 
Kontrollokkal való összehasonlításának.

• Hol vannak hiányosságok? Minden létfontosságú eszközhöz társítani kell a már létező 
kontrollokat, majd össze kell hasonlítani azokat a Kritikus Biztonsági Kontrollokkal, így 
ellenőrizve, hogy melyek a megfelelő illetve nem megfelelő kontrollok.

• Mik a prioritások? A feltárt hiányosságok és az üzletspecifikus kockázatok alapján azonnali 
intézkedéseket kell tervezni (részben az öt gyors sikereket hozó kontroll bevezetésével) és 
hosszabb távú tervet kell készíteni a többi kontroll bevezetésére.

• Mit lehet automatizálni? A kontrollok bevezetésének tervezésénél a hangsúlyt az integrált és 
automatizált biztonsági folyamatokra kell helyezni, amelyek enyhíthetik a képzett biztonsági 
és üzemeltetői személyzet leterheltségét. A Kontrollokat kifejezetten úgy alkották meg, hogy 
lehetővé tegyék az automatizálást. A cél ezzel az volt, hogy gyorsabban és hatékonyabban 
biztosítsanak pontos, időszerű és használható információkat a rendszerüzemeltetőknek és 
azoknak, akik proaktív lépésekkel tudják elhárítani a fenyegetéseket.

• Hogyan segíthetnek a beszállítók? Egyes gyártók megoldásai jelentősen javíthatják és 
automatizálhatják a Kontrollok bevezetésének hatékonyságát, különösen a folytonos  
monitoring és a támadások hatásának csökkentése terén. Egyeztessen a jelenlegi szállítóival, 
hogy láthassa, hogyan tudják támogatni Önt a Kritikus Kontrollok bevezetése során és  
hasonlítsa össze képességeiket más gyártók felhasználók által értékelt termékeivel  
a sans.org/critical-security-controls/vendor-solutions weboldalon.

A közösség mozgósítása: The Council on CyberSecurity
A Council on CyberSecurity egy független szakértőkből álló non-profit szervezet, amely globálisan 
elkötelezett a nyílt Internet biztonsága iránt.

A Council on CyberSecurity elkötelezett a Kritikus Biztonsági Kontrollok széleskörű elterjesztésében, 
a kiberbiztonsággal foglalkozók szaktuásának emelésében és az olyan szabályok fejlesztésében, 
amelyek mérhetően közelebb visznek egy biztonságos és megbízható kibertér megteremtéséhez. 
Most érkezett el a pillanat, amikor mindenki érzi, hogy mielőbb cselekedni kell.

A Council on CyberSecurity azért alakult, hogy megragadja ezt a lehetőséget és a változás élére 
álljon – elsősorban azzal, hogy széles körűben elérhetővé teszi a hatékony kiberbiztonsági 
intézkedéseket, gyakorlatokat és politikát.

További információk a counciloncybersecurity.org weboldalon találhatóak.

Hol lehet további információkat találni? Egy (nem teljes) lista az általunk legfontosabbnak tartott forrásokról:

Egyesült Királyság Egyesült államok

Winter 2012

www.saferinternet.hu

cert.hu
Winter 2012

www.biztostu.hu

www.crysys.hu
TO BE ON THE SAFE SIDE www.cert-hungary.hu
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