
10 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 1ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

programok, valamint a KEOP pályázati konst-
rukció keretében zajló települési csatornázási 
és telepépítési, felújítási beruházások. Azokon a 
területeken, ahol ezek nem állnak rendelkezés-
re, ott a fejlesztéseket a forrásainkat figyelembe 
véve ütemezzük az általunk felállított prioritási 
rendszer szerint. Vízkezelési és szennyvíztisztítá-

si területen is előfordult, hogy a hatósági előírásoknak való megfelelés 
érdekében bizonyos fejlesztéseket soron kívül végre kellett hajtanunk 
saját forrásból. Maga a felzárkóztatás várhatóan 5-10 éves feladat, ami-
nek természetesen vannak fő prioritásai. Ilyen a szolgáltatási különbö-
zet jelentős, 25-30%-os csökkentése, amit jellemzően meghatároz a 
hálózati veszteségek mértéke, valamint a hatékony működést szolgáló 
irányítástechnikai, informatikai és energetikai fejlesztések. A csatlako-
zás talán zárómomentuma az új területek minőségirányítási rendszerbe 
való beillesztése.

ki (víztermelés, víztisztítás, vízhálózat-üzemeltetés/
hibaelhárítás). A hatósági kérdések és bizonyos 
egységesen kezelendő feladatok bővítették az ága-
zat központjában dolgozó munkatársak feladatait, 
amivel a csatlakozó területek munkatársainak a to-
vábbiakban csak érintőlegesen kell foglalkozniuk. 
Az azonos tevékenységet ellátó szervezeti egysége-
inknél az azonos gyakorlat alkalmazása jelenti hosszú távon a fő irányt. A 
csatlakozásnál alapvető elv volt az új területek ágazati üzemmérnökségi 
struktúrába való beillesztése, ami a nagykőrösi csatlakozás alkalmával a 
meglévő üzemmérnökségek szolgáltatási területeinek átstrukturálását is 
magával hozta.”

Felzárkóztatási folyamat
Olyan időszakot élünk, hogy a csatlakozó területek műszaki fejleszté-
sére lehetőségként adódnak a folyamatban lévő ivóvízminőség-javító 

„A jó gyakorlat két irányból is érkezhet, 
ami azt jelenti, hogy mind az integráló, 
mind a csatlakozó szervezetek részéről 
lehetnek jó alkalmazások, amelyekre 
mindkét félnek nyitottnak kell lenni.” 

– Balogh Zoltán ágazatvezető főmérnök 

ben a szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és 
logikai intézkedésekkel biztosítani kell az ál-
talános információbiztonsági zártsági követel-
mények teljesülését.”

b) Informatikai rendszerünket 
tanúsíttatni kell, valamint 
annak rendszeres felülvizsgálatáról 
is szükséges gondoskodni.

Vksztv. 63. § (6): „Az (5) bekezdésben meg-
határozott követelményeknek való megfelelést 
tanúsító szervezet által történő, a számlázási 
informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással 
kell igazolni. 

A számlázási rendszerre vonatkozó köve-
telmények teljesülése kizárólag informa ti kai 
biztonsági funkciókat meg valósító szoftver-
termékek és rend szerek elfogadott hazai vagy 
nemzetközi informatikai biztonsági módszer-
tanon alapuló tanúsítására akkreditált tanú-
sító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal 
igazolható.”

c) Alkalmazni kell az elektronikus 
információbiztonságról szóló 
törvényt.

A Vksztv. 63. § (8): „A víziközmű-szolgáltatás 
díjának elszámolása alapjául szolgáló számlázási 

inFormáCióBiztonsáGi 
Feladatok 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(Vksztv.) 2014. október 6-án kihirdetett módosítása 
számos információbiztonsági feladatot ró a víziközmű-
szolgáltatókra. Egyik legszigorúbb elvárása, 
hogy 2015. január 1-jétől csak tanúsított számlázási 
rendszer esetén bocsátható ki számla.

Simon áGneS
az Informatikai Bizottság elnöke,
Magyar Víziközmű Szövetség 

a módosítás lényege
a) Az informatikai rendszernek 
meg kell felelnie az információ-
biztonsági zártsági követelménynek.

Vksztv. 63. § (5): „Számla kiállítására csak 
olyan informatikai rendszer felhasználásával 
kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan 
kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, 
és megakadályozza a számlázási rendszerhez 
történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a 
számlázási információk észrevétlen módosí-
tását. A számlázási rendszernek továbbá meg 
kell felelnie az általános információbiztonsági 
zártsági követelményeknek is. Ennek érdeké-
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2000, Windows XP) frissítése már nem bizto-
sított, ez fokozott kockázatot jelent. Ahol a 
számítógépek hardverparaméterei nem teszik 
lehetővé az operációs rendszer cseréjét, ott 
eszközcserékre lesz szükség.

Felhasználóink a törvényi előírások szerint 
rendszeres tájékoztatást kapnak majd az infor-
mációbiztonság témakörében.

Az eredmény maga a tanúsítvány, amely – 
az Informatikai Bizottság visszajelzése alapján 

– 9 víziközmű cég kezében ott van. 
A tanúsítványokat maradványkockázatok-

kal állítják ki, amelyeket fél/egy éven belül ki 
kell küszöbölni. Ezek általában az alábbiak:
•	 A	törvényi	változásoknak	megfelelően	2015.	

január hónaptól az információs rendszer biz-
tonságáért felelős új személy kijelölése;

•	 Informatikai	Biztonságpolitika	(IBP)	készítése;
•	 Az	 elektronikus	 információs	 rendszerek	

biztonsági osztályba, valamint a szervezet 
biztonsági szintbe történő sorolása; 

•	 Az	informatikai	rendszer	kockázatelemzése;
•	 Az	 Informatikai	 Biztonsági	 Stratégia	 felül-

vizsgálata és új kiadás elkészítése;
•	 Informatikai	Biztonsági	Szabályzat	készítése;
•	 Oktatások	 megtartása	 az	 informatikai	 biz-

tonság jegyében.

konklúzió
Az informatikai szegmensben elkerülhetetlen a 
biztonság növelése, ennek támogatására szü-
letett meg a törvénymódosítás. A tanúsítandó 
és a tanúsító szervezetek számára azonban a 
korábbi határidők irreálisan rövidek voltak. Erre 
megoldást nyújthat a Vksztv. 63. § (14) pontja, 
mely szerint:

„A (…) nem megfelelő számlázási rendszerből;
a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyi-

ségű számlát kibocsátó víziközmű-szolgálta-
tók esetében 2015. február 28. után,

b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó 
mennyiségű számlát kibocsátó víziköz-
mű-szolgáltatók esetében 2015. június 30. 
után kiállított számla érvénytelen.”

A törvényi változások sürgetően hatnak 
ezen intézkedések végrehajtására. Több terüle-
ten felül kell vizsgálni és módosítani szükséges 
a kapcsolódó szabályozásokat. A biztonságra 
vonatkozóan számos olyan változtatást lehe-
tett és kell végrehajtani, amelyre korábban 
nekünk, informatikusoknak sokszor nem volt 
lehetőségünk, mert annak nem volt fogadta-
tása, nem volt anyagi forrás, vagy hiányzott a 
felsőbb támogatás.

valamint a titoktartás témakörére. A rendszere-
ket naprakészen szükséges frissíteni. Ahol WIFI 
is működik, a használatot csak elkülönítve enge-
délyezik a belső hálózattól, és szigorúan naplóz-
ni kell a jelszavak kiadását. Súlyos hiányosságok 
esetén azonnali intézkedésekre van szükség, ki-
sebb eltérések esetén hosszabb cselekvési időt 
(fél és egy év) határoznak meg a maradványkoc-
kázatok feltüntetésével. 

mivel találkoznak az 
informatikai felhasználók?
Az első hullámok már elérték a felhasználókat. 
A legtöbb problémát a jelszókezelés szabályai-
nak módosítása okozta. A szabályok az alábbi-
ak szerint szigorodtak:

•	 A	 jelszavak	 hossza	 legalább	 nyolc	 karakter	
legyen;

•	 A	 jelszónak	 tartalmaznia	 kell	 karaktereket	
legalább három kategóriából az alábbi négy 
közül: 

 – az angol ábécé kisbetűje (abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz),

 – az angol ábécé NAGYBETŰJE (ABCDEFG-
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ),

 – szám (0123456789),
 – jel (például: !, $, _, &, -, #);
•	 A	jelszót	hathavonta	meg	kell	változtatni,	és	

nem lehet az előző jelszavakkal azonos;
•	 A	 jelszót	 leggyakrabban	 kétnaponta	 lehet	

megváltoztatni;
•	 Aki	a	 jelszavát	ötször	hibásan	adja	meg,	30	

perc kitiltásban részesül, mely idő alatt nem 
próbálkozhat újra. Ezt az informatika képes 
feloldani.

Módosul a VPN-belépések technikai hátte-
re, távoli elérés esetén a felhasználónak telepí-
tett VPN-klienssel (GlobalVPN) kell rendelkez-
nie a számítógépén.

A régi operációs rendszerek (Windows 

rendszer információbiztonsági megfelelte té-
séről a víziközmű-szolgáltató az állami és ön-
kormányzati szervek elektronikus információ-
biztonságáról szóló törvénynek megfelelően és 
módon köteles gondoskodni.” (2013. évi L., rövi-
den infótörvény.)

A törvény megjelenése után minden vízi-
közmű-cégnél elindult a folyamat a tanúsít-
vány megszerzésére.

milyen feladatok vártak ránk?
•	 Ajánlatkérést	 követően	 szerződéskötés	 a	

HUNGUARD auditáló céggel (csak megjegy-
zésképpen: a törvényi előírás úgy szólt, hogy 
csak egyetlen cég felelt meg a tanúsításra, 
ezért versenyeztetésre nem volt lehetőség);

•	 Személyes	 interjúk	 készítése	 (logikai	 és	 fizi-
kai-adminisztratív témakörben);

•	 Sebezhetőségi	vizsgálat;
•	 A	meglévő	szabályzatok	felülvizsgálata,	illet-

ve a meg nem lévők feltárása;
•	 Az	 informatikai	 rendszert	 bemutató	 össze-

foglaló anyag összeállítása; 
•	 Az	elektronikus	 információs	rendszerek	nyil-

vántartásának elkészítése;
•	 Fizikai,	adminisztratív	és	logikai	audit;
•	 A	 számlázási	 rendszerben	alkalmazott	díjak	

ellenőrzése;
•	 A	 módosított	 számla	 naplózásának	 ellenőr-

zése, a módosítás okának meghatározása;
•	 Az	észrevételezett	hibák,	hiányosságok	javítása,	

illetve pótlása;
•	 Azon	 intézkedéseink	 ellenőrzése,	 amelyek	

feltétlen szükségesek voltak a tanúsítvány 
megszerzéséhez.

eddigi tapasztalatok
Az auditálók kiemelt figyelmet fordítanak a jo-
gosultságkezelésre, a jelszavak kezelésére, a lo-
golásra (naplózásra), a távoli elérések kezelésére, 



12 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 1ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l


