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drávicZki ákos 
HUNGUARD KFT.

A közelmúlt egyik 
izgalmas informatikai 
eseménye valamennyi 
víziközmű-szolgáltató 
számára a vízdíjszámlázási 
rendszer kötelezően előírt 
informatikai auditja volt. 
Erről a feladatról kinek-
kinek megvan a saját képe, 
véleménye, mindenki tudja 
valamelyest, mindez mit 
jelentett otthon. Most mellé 
tesszük, milyennek láttak 
bennünket az auditorok 
kintről.

Zsebők Lajos: Mit tapasztaltak, milyen álla-
potban érte a víziközműves ágazatot, azon 
belül az informatikát az audit? Milyen volt a 
felkészültségünk szabályozásban, kontrollban, 
eszközállományban; egyáltalán hol tartott az 
ágazat IT-biztonság szempontjából?
Dráviczki Ákos: Összességében elmondható, 
hogy a víziközmű-szektor felkészültsége mind 
szabályozásban, mind az alkalmazott kontrol-
lokban tartalmazott hiányosságokat; a tanúsít-
ványok kiadását több iterációs audit előzte meg.

A kezdeti értékelések alapján feltártuk, 
hogy az ágazat informatikai rendszereinek fej-
lesztői, üzemeltetői általában törekedtek a biz-
tonsági szempontok érvényesítésére, azonban 
kevés kivételtől eltekintve nem ismerték a nem-
zetközi tapasztalatok alapján rendszerbe foglalt 
elvárásokat (melyek megjelentek a 2013. évi L. 
törvény végrehajtási rendeleteiben). 

A kezdeti értékelések során feltárt problé-
mákat két kategóriába lehetett sorolni:

– kritikus kockázatok: ezek a rendszernek vagy 
üzemeltetésének olyan veszélyeit tartal-
mazzák, melyek nem biztosítják a vizsgálat 
idején a rendszerelemek zártságát, a rend-
szerhez történő jogosulatlan hozzáférésnek, 
a számlázási információk észrevétlen módo-
sításának a kizárását;

– enyhébb nem megfelelőségek: ezek mellett 
a rendszer időlegesen biztonságosan üze-
meltethető, de hosszabb távon ezek kijaví-
tása elvárás, a biztonsági szintet növeli.

Szinte mindegyik, víziközmű-szolgáltatás-
ban működtetett informatikai rendszerben a 
kezdeti vizsgálatok mutattak ki olyan kritikus 
kockázatokat, melyek mellett a zártsági tanú-
sítvány nem lett volna kiállítható. Ezeket a koc-
kázatokat az értékelési folyamatban úgyne-
vezett észrevételezési jelentések formájában 
jeleztük a megbízók felé, és ezek javításra is 
kerültek.	Miután	 szakembereink	 visszaellenőr-
zési folyamat során hitelesítették a javításokat, 
sikeresen kiállíthattuk a tanúsítványokat.

Zs. L.: Milyen volt az együttműködő képessé-
günk?
D. Á.: Általánosan elmondható, hogy a szerve-
zetek vezetői, szakemberei segítőkészek voltak, 
és a közös szakmai munka és a látható eredmé-
nyek folytán ez a kapcsolat többségében egyre 
jobbá, szorosabbá vált.

Zs. L.: Melyek voltak a tipikus hiányosságok?
D. Á.: A tipikus hiányosságokat is meg lehet kü-
lönböztetni kritikus vagy enyhébb nem megfe-
lelőségek szempontjából:

A tipikus kritikus (javítandó) nem megfele-
lőségek területén pl. az alábbiakat tapasztalták 
szakembereink:

– az interneten elérhető rendszerek túlnyomó 
többségénél ismert sérülékenységeket tár-
tunk fel;

– az egyedi (sérülékenységi adatbázissal nem 
rendelkező) szoftverek használata esetén 

sokszor tapasztaltunk biztonságilag kritikus 
elemeket;

– az eszközrendszerben jelentős számú olyan 
szoftvert alkalmaztak, amelyeknek már nem 
volt támogatása, így az újonnan feltárt sé-
rülékenységek sem kerülhettek automati-
kusan, a rendszer által javításra (kezdetben 
tipikus volt pl. a Windows XP operációs 
rendszerek vagy a Windows 2003 szerver 
alkalmazása, melyek gyártójuktól már nem 
kapnak frissítéseket).

– a végrehajtási rendeletben az adott bizton-
sági szinthez tartozó elvárások (elsősorban 
adminisztratív és logikai/informatikai elvá-
rások) nem mindegyikére volt ellenintézke-
dés bevezetve.

Enyhébb nem megfelelőségek szempontjából 
nagyon sokszor találtunk olyan ellenintézke-
déseket, melyek vagy nem feleltek meg pon-
tosan a rendeletben leírt elvárásoknak, vagy 
nem voltak kellően hatékonyak. Ez jellemző 
volt az adminisztratív (szabályzati) elvárásokra: 
ilyenek voltak a biztonságtudatossági oktatás 
hiányosságai, de akár említhetjük a jelszóerős-
ség-szabályozás és -érvényesítés több esetben 
feltárt hiányát is. Szintén időt kellett az au-
ditnak szánni az elavult szoftverek, operációs 
rendszerek lecserélésére – ami mára a vizsgált 
rendszerekben teljes mértékben megvalósult.

Zs. L.: Melyek voltak azok a dolgok, amik nagyon 
rendben voltak?
D. Á.: Jellemző volt a szektorban a megfelelő 
biztonsági szabályozottságra törekvés, vala-
mint a fizikai védelmi elvárások magas szintű 
teljesítése.

Zs. L.: Miként látják, milyen hatással volt reánk 
nézve az audit, milyen pozitív változást hozott?
D. Á.: Az alkalmazásban lévő összetett infor-
matikai rendszerek tanúsítása mindig az adott 
vizsgálati időszakban működtetett informa-
tikai és adminisztratív szabályozórendszer ál-
lapotáról szolgáltat megfelelőségi (vagy nem 
megfelelőségi) állításokat. A működtetett 

a k t u á l i s a k t u á l i s

A VÍZDÍjSZÁMLÁZÁSI 
RENDSZEREK AuDITjA AZ 
AuDITOR Cég SZEMSZögéBőL



4 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 6 / 6a k t u á l i s

rendszerek folyamatosan változás alatt állnak 
(esetenként új funkciók, új szoftver- és hard-
verelemek kerülnek a rendszerbe); elvárás a 
kritikus szoftver-rendszerelemek hibajavító 
frissítése, az új belépők, kilépők jogosultsága-
inak folyamatos kezelése és így tovább. Ezért 
a nemzetközi módszertanok alapján is szüksé-
ges a minimum éves felülvizsgálatok rendsze-
re, amelynek keretében megállapításra kerül, 
hogy az időközi változások hatására fenntart-
hatók-e, illetve milyen módosításokkal a kez-
deti tanúsítás megfelelőségi állításai.

A Hunguard Kft. 25 éves biztonsági értéke-
lési tapasztalata alapján kijelenthetjük, hogy az 
auditfolyamat (beleértve az üzemeltetők pozi-
tív hozzáállását, javítási törekvéseit) a szektor 
információbiztonsági színvonalát jelentősen 
emelte, ebből két fontos elemet emelnék ki:

– széles körben megismerésre és elfogadásra 
kerültek a nemzetközi követelményeken és 
hazai jogszabályi előírásokon alapuló biz-
tonsági elvárások;

– lényegesen csökkentek a kihasználható se-
bezhetőségek, melyeket a felülvizsgálatok 
visszaigazoltak.

Zs. L.: Mi szükséges a sikeres audithoz, miként 
javítható a szolgáltatók felkészülése?
D. Á.: A sikeres audithoz a legfontosabb szem-
pont, hogy az üzemeltetők ne az audit miatt 
törekedjenek a biztonsági elvárások érvényesí-
tésére, hanem saját meggyőződésből. Hiszen a 
megfelelő biztonsági szint elérése az ő jól felfo-
gott érdekük, amihez az audit csak segítséget 
nyújt, szakértői tükröt tart a rendszerek állapo-
táról, a javítási lehetőségekről. Folyamatunkkal 
sokat tudunk tenni az ő informatikai biztonsá-
gukért, lévén az alkalmazott követelményrend-
szer jól átgondolt, sok-sok negatív tapasztalat 
értékelésén alapuló, egységes rendszer.

Természetesen az audit tevőleges hozzájá-
rulást is igényel a megbízók részéről, ami sok-
szor kihívást jelenthet a feszített munkatempó, 
a funkcionális elvárások teljesítése mellett. En-
nek ellenére szükséges segíteni az auditorok 
munkáját. A dokumentációk, a rendszervizs-
gálati lehetőségek biztosítása nem csak a jog-
szabályi elvárások miatt szükséges, hanem ez a 
ráfordítás sokszorosan megtérülhet, ha az au-
dit által feltárt hiányosságok kiküszöbölésével 
jelentősen csökken a rendszerösszeomlások, 
a jogosulatlan hozzáférések, módosítások stb. 
miatti károkozás lehetősége és a rendszervisz-
szaállítások többlet-erőforrásigénye.

A szolgáltatók felkészültsége javítha-
tó a belső informatikai biztonsági képzések 
megfelelő szintre emelésével, illetve a jelzett 
 hiányosságok megértésével, javításával.

Zs. L.: Mennyi, milyen lehetőség van a vizsgá-
landó területek, kérdések előzetes megisme-
résére?
D. Á.: Amennyiben a vállalatok szeretnék meg-
ismerni a vizsgálandó szakmai területeket, el-
várásokat, azok részletesen szerepelnek a 2013. 
évi	L.	törvény	41/2015.	BM	végrehajtási	rende-
letében (illetve részletesebb magyarázat szere-
pel a rendelet forrásanyagát adó, 464 oldalas 
NIST SP 800 53 rev4 dokumentumban, mely 
további 113 NIST SP 800-as dokumentumra, 
illetve 67 db egyéb szabványra 
épült). Természetesen ezek nagy-
mértékben szakmai anyagok, és 
a szolgáltatók szakembereinek 
nem kell ezeket teljes részletes-
ségükben ismerni. Ezek az auditor 
munkáját segítik. A vizsgálathoz a 
szolgáltató részéről biztosítandó 
feltételek a szerződés melléklete-
ként átadásra kerülnek. 

Zs. L.: Hol tartunk most ágazati 
szinten, mit hozott az audit?
D. Á.: A vizsgálati tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szektorban 
az auditok hatására lényegesen 
javul az informatikai biztonság ál-
talános szintje:
–	 Már	 a	 kezdeti	 értékelésnél	 kija-

vításra kerültek a rendszereket 
nagymértékben veszélyeztető 
hibák.

– A jelzett enyhe nem megfelelő-
ségek jelentős hányada kijavításra került a 
következő felülvizsgálat idejére, ugyanakkor 
a felülvizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a rendszerekben történt változások 
új nem megfelelőségeket is behoztak. Ezek 
egy része kritikus kockázatúnak minősült, 
de vizsgálatunk jelzésére javításra kerültek, 
így kiadhattuk a felülvizsgálati jelentést.

A víziközmű-szektor összesített audittapaszta-
latai alapján a szolgáltatók pozitív hozzáállásá-
ból következően folyamatos javulást tapasztal-
tak az auditorok:

– a kezdeti tanúsítási folyamathoz képest az 
első felülvizsgálatra az enyhébb nem meg-
felelőségek aránya 54,3%-kal csökkent;

– az első felülvizsgálathoz képest a 2. felülvizs-
gálatra ez az arány továbbcsökkent 24,7%-kal 
(a kezdeti tanúsításhoz képest 65,5%-kal);

– meglepő tapasztalat volt, hogy a 2. felülvizs-
gálat után jelzett enyhe nem megfelelősé-
geken belüli (a rendszerek folyamatos vál-
toztatása következtében feltárt) új kritikus 
és enyhe nem megfelelőségek aránya 28,9% 

volt, ami jelzi a felülvizsgálatok fontosságát. 
(A fenti statisztikai adatok azon megbízók 

esetére vonatkoznak, akiknél már a 2. felülvizs-
gálati audit is végrehajtásra került.)

Összességében kijelenthető, hogy az ága-
zat résztvevői – megfelelő javítási folyamat 
után – teljesítették a szigorú, de szakmailag in-
dokolt elvárásokat. Ugyanakkor szem előtt kell 
tartani, hogy az informatikai biztonság fenn-
tartása folyamatos munkát igényel, amihez az 
auditfolyamat jelentős segítséget nyújt.

Zs. L..: Hol tartunk a többi szolgáltatóhoz képest?
D. Á.: Tapasztalata és széles ügyfélköre révén a 
Hunguard igen sok ipari ágazat kiberbiztonsá-
gi helyzetét ismeri. A víziközmű-szektor infor-
matikai biztonsági szintje kezdetben elmaradt 
néhány más szektor (pl. az informatikában 
fejlettebb távközlési szektor) szintjéhez képes. 
Ugyanakkor határozottan állítható, hogy a 
közműszektor többi részéhez képest a víziköz-
mű-szektor érte el a legnagyobb fejlődést az 
informatikai biztonság növelése területén.

A Hunguard részéről köszönjük az auditált 
szervezetek segítő együttműködését.
Zs. L.: Mi pedig köszönjük az interjút.

Csapvíz, egészségünkre!


