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konfigurációs beállítási hiba, 
sokszor a külső szemlélő – nem 
a napi rutinból való – megközelí-
téséből is feltárhat problémákat. 
Elcsépelt szófordulat a „leggyen-
gébb láncszem”, de az informa-
tikai rendszerek zártságát és 
biztonságát azok a háttéralkal-
mazások vagy mostohán kezelt 
rendszerek is meghatározhatják, 
melyek szerves részei az integrált 
környezetnek. Ezekre a rendsze-
rekre „szokás” mondani, „hama-
rosan kivezetjük”, „alig van pár 
felhasználója”, de adott esetben 

pont ezek okozhatnak meglepetést támadá-
sok, jobb esetben egy vizsgálat során.

A Hunguard nagy múltú, információtech-
nikai rendszerek biztonsági bevizsgálásával, 
tanúsításával foglalkozó cég. Számos hazai 
információbiztonsági ajánlás kidolgozója és 
informatikai biztonsági értékelés és tanúsítás 
módszertanának készítője. A cég értékelést 
és tanúsítást végző munkatársai minősített 
szakemberek; a sérülékenységvizsgálatot vég-
ző kollégák rendelkeznek etikus hacker (CEH) 
vagy security analyst (ECSA) minősítéssel, de a 
projektvezetők CISA-oklevéllel is büszkélked-
hetnek.

Mindez	 garania	 arra,	 hogy	 nemzetközi	
sztenderdeknek is megfelelő szintű auditvizs-
gálatokat folytathassanak le a megrendelőnél, 
ezzel tanúsítva, hogy annak informatikai rend-
szerei zárt, minden kétséget kizáróan sérthe-
tetlen rendszerek.

Az ilyen magas színvonalú auditon való 
megfelelés, úgy vélem, büszkeséggel tölti el a 
megrendelőt. Nem véletlen, hogy egyre több, 
tanúsításon megfelelt szervezet fel is tünteti 
számláin a sikeres auditot jelző Hunguard-logót.

ni folyamatosan szervezeten belül, ahol akár 
több minősített szakértő is együtt tud dol-
gozni.	Mára	 a	 sérülékenységvizsgálat	 (ethical	
hacking) olyan önálló szakterületté nőtte ki 
magát, mely a rohanó technológiai fejlődést 
követve képes felderíteni a biztonsági kocká-
zatokat és ajánlást adni azok csökkentésére.

A biztonságos üzemeltetéshez elengedhe-
tetlen rendszerelemek megléte evidenciának 
tűnik, de annak felderítése, hogy történt-e 

A Fővárosi Vízműveknél 2014-
ben volt az első átfogó számlázá-
si audit, melynek eredményeként 
az elsők között kaptuk meg a 
Hunguard Kft. mint akkreditált 
tanúsító szervezet által kiállított 
tanúsítást 2014 decemberében.

A rendelet értelmében 
min den évben felülvizsgálati 
rendsze rértékelési eljáráson kell 
meg  erősíteni a már tanúsított cé-
gek nek is a rendszer zártságának 
fennállását, így 2015 szeptembe-
rében is sikerült a felülvizsgálati 
auditon megfelelni, és 2016 szep-
temberében már a második utóellenőrzésre is 
sor került társaságunknál.

A vizsgálatok lefolytatása alatt a nagyfokú 
szakértelem mellett minden esetben udvarias 
kommunikációt és szervezettséget tapasz-
talhattunk. Előre elkészített auditterv alapján 

– mely külön személyes egyeztetés keretén 
belül készült a szervezet igényeit is figyelem-
be véve – került rögzítésre a végleges munka-
menet. A teljes folyamat alatt tetten érhető az 
ISO minőségbiztosítási rendszer megléte, a fo-
lyamatlépésenkénti tájékoztatás és a nyomon-
követhetőség.

Felülvizsgálati eljárások alkalmával mindig 
hangsúlyos elem – természetesen a megismé-
telt sérülékenységi vizsgálat mellett – az előző 
audit során megállapított maradványkocká-
zatok kezelése. Az utókövetési időszakban az 
auditált szervezeteknél a legfontosabb feladat 
ezen feltárt kockázatok számának csökkenté-
se vagy ideális esetben teljes megszüntetése. 

A külső cégek által végzett audit fontossá-
gát az is indokolja, hogy a közműtársaságok 

– tisztelet a kivételnek – nem képesek komoly 
informatikai biztonsági csoportot alkalmaz-

SZÁMLÁZÁSI-RENDSZER-
AuDIT A FőVÁROSI 
VÍZMŰVEKNéL

A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdés 
előírásai alapján számla kiállítására 
csak olyan informatikai rendszer 
felhasználásával kerülhet sor, amely 
biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását 
végző rendszerelemek zártságát, 
megakadályozza a számlázási rendszerhez 
történő jogosulatlan hozzáférést, 
valamint a számlázási információk 
észrevétlen módosítását. A számlázási 
rendszernek meg kell felelnie az 
általános információbiztonsági zártsági 
követelményeknek is.
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