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Bevezetés
2009-ben szerzőtársammal, Dr. Kovács Lászlóval tartottam több előa-
dást Digitális Mohács címmel, melyben egy elképzelt, összehangolt 
kibertámadás forgatókönyvét mutattuk be Magyarország ellen. Ez az 
előadás folyóiratcikk formájában is megjelent, és a következő mondattal 
zárult: „Gyakran elhangzó vélemény jelen tanulmány szerzőitől is: nem 
az a kérdés, hogy egy ilyen támadássorozat bekövetkezik-e, hanem az, 
hogy mikor fog bekövetkezni.”[1] Az egyik ilyen előadás után egy vízi 
közműnél dolgozó, információbiztonsággal foglalkozó kolléga jött oda 
hozzánk, és csak ennyit mondott: „Ez nem az a téma, amit a nyilvánosság 
előtt kéne kibeszélni, ne adjunk ötleteket az ellenfeleinknek.” Eltelt több 
mint 10 év, megjelent a Digitális Mohács 2.0, az élet pedig folyamato-
san igazolta vissza mindazt, amit az eredeti cikkünkben feszegettünk. 
Szerzőtársam pedig azóta dandártábornoki minőségben a Magyar Hon-
védség Parancsnokságának kibervédelmi szemlélője, és beosztásából 
adódóan hivatalból azzal foglalkozik, hogyan védekezhetünk az orszá-
gunkat a kibertérből érő katonai csapások ellen, illetve a NATO keretein 
belül hogyan tudunk hozzájárulni a kibertéri műveletek kivitelezéséhez. 
Célszerűnek tűnik tehát, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt beszél-
jünk arról, mi is történt az elmúlt 10 évben, mik azok az okok, melyek 
miatt a vízügyes szakmának is oda kell figyelnie a kiberbiztonságra!

A Stuxnet és tanulságai
A történet nem sokkal a Digitális Mohács című cikkünk megírása után 
kezdődött. Pontosabban került nyilvánosságra, hiszen a Stuxnet nevű 
kártékony kódról beszélünk, mely izraeli–amerikai közös katonai műve-
letként évekkel korábban indult, célja pedig az volt, hogy megakadá-
lyozza vagy legalábbis hátráltassa Irán nukleáris ambícióit.[2] A Stuxnet 
kártékony kód működése azt a célt szolgálta, hogy az iráni urándúsító 
centrifugákat különböző, az optimálistól jelentősen eltérő fordulatszá-
mon hajtva azokat a lehető leghamarabb tönkretegye, így lehetetlenné 
téve a fegyvertisztaságú urán létrehozását. A kód azt a Windows operá-
ciós rendszert fertőzte meg, melyen az ipari vezérlőszoftver futott, ezen 
keresztül közvetlenül a PLC-ket irányította, miközben az operátorok ál-
tal figyelt képernyőn látszólag a megfelelő adatok jelentek meg, tehát 
elfedte a valódi üzemi adatokat a szoftverben. Mivel az üzemeltetők a 
szemüknek, azaz a meghamisított adatoknak hittek, sokáig nem értet-
ték, mi okozhatja a leállásokat. A művelet amerikai–izraeli szempontból 
totális siker volt, Irán feladta nukleáris fegyverkezési programját anélkül, 
hogy emberek haltak volna meg.

A SCADA/ICS rendszereket használó mérnökök számára a Stuxnet 
volt az első olyan szemnyitogató támadás, melynél a korábban alapté-
zisként szolgáló elveket felül kellett vizsgálni. Először is, a támadás köz-
vetlenül hatott a vezérlésre, a humán-gép interfész (Human-Machine 
Interface – HMI) nem mutatott eltérést, így megdőlt a rendszer meg-
bízhatóságába vetett hit. Másodszor, a rendszer nem volt elérhető az in-
ternet felől, egy szigorúan védett katonai objektumba tudtak kártékony 
kódot bejuttatni, ami autonóm módon éveken keresztül működött. Har-
madszor, kiderült, hogy van az az anyagi és emberi erőforrás, amivel egy 
ennyire speciális rendszert is kompromittálni lehet. Ami pedig talán a 
legtragikusabb felismerés volt, hogy az üzembiztonság erőteljesen függ 
az informatikai biztonságtól, tágabb értelemben véve a kiberbiztonság-
tól, holott erre az ipari környezetben sem az üzemeltetők, sem pedig az 
üzemeltetett rendszerek nem voltak felkészülve.

Természetesen a kiberfizikai rendszerek biztonságának kérdése 
nem új keletű dolog, a 2010-es években viszont számos olyan incidens 
történt, melynek eredményeképp a termelésirányító rendszerekkel 
foglalkozó mérnökök eljutottak oda, hogy kénytelenek kiberbiztonsá-
gi kérdésekkel is foglalkozni. Az OT (operational technology) és az IT 
(information technology) olyan szoros szinergiát alakított ki, annyira 
elválaszthatatlan egymástól, hogy a szakterületek együttműködése el-
kerülhetetlen. Különös tekintettel arra, hogy a negyedik ipari forrada-
lom eredményeként a közművek területén is sorra jelennek meg azok 
az okosmegoldások, szenzorok, hálózatba kapcsolt ipari eszközök (In-
dustrial Internet of Things – IIoT), melyek kiberbiztonsági hatásai egye-
lőre felmérhetetlenek. A tudományos közösség aktívan foglalkozik a 
témával, a Google Scholar tudományos keresőbe a „cyber attack water” 
keresőszót beírva például 54.000 potenciálisan érdekes cikket találha-
tunk, a gyakorlat azonban egyáltalán nem érte utol a tudósok elméleti 
eszmefuttatásait.

Kibertámadások a vízi közművek ellen
De ki és miért támadna vízi közműveket a kibertérből? Mi az az indok, 
amiért országok vállalják, hogy súlyosan megsértik a nemzetközi huma-
nitárius jog azon pontját, mely a civil objektumok védelméről szól?[3] 
Hiszen az informatikai rendszereken keresztül történő beavatkozások 
olyan hatásokkal járhatnak, melyek a vízbázist, a biztonságos vízellá-
tást veszélyeztetik. Két példán keresztül szeretném bemutatni azokat az 
okokat, amelyek miatt a vizes szakma sem aludhat nyugodtan. Az első 
eset még 2013-ban történt, amikor iráni hackerek jutottak be egy New 
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York melletti gát vezérlőrendszerébe.[4] Az eset nem kavart túl nagy 
vihart a közvéleményben, holott egy nagyobb, komplexebb képbe il-
lik bele. A már említett Stuxnet mellett számos olyan, kiberteret érintő 
esemény történt, mely az amerikai–iráni relációt terhelte. Iráni részről 
a propagandát terjesztő Twitter-fiókok feltörésétől kezdve a kifinomult, 
kőolajtermelést érintő kibertámadásokig (Shamoon, szaúdi célpontok 
ellen) különböző intenzitású, de saját stratégiai célt szolgáló művele-
teket láthattunk, melyeket hatékonyan, jó hatásfokkal hajtottak végre, 
de érezhetően egy bizonyos komplexitást már nem tudtak átlépni. Az 
amerikaiak eközben 2019-ben képesek voltak iráni katonai célpontokat 
semlegesíteni, pusztán kiberműveletekkel, illetve olyan iráni katonai ve-
zető célzott likvidálására is sor került, aki a kiberbiztonsági terület felelős 
vezetője volt.

Ennek az adok-kapoknak a sorába illeszkedett a Bowman Dam nevű 
gát számítógépes rendszerébe történő behatolás. A híradások mellett 
a különböző szakkonferenciák előadásaiból rekonstruálni lehet, hogy 
mi is történt valójában. A banálisan egyszerű probléma az volt, hogy ez 
a gát egy viszonylag jelentéktelen közmű, melyet természetesen nem 
őriztek 24 órában, hanem interneten keresztül léptek be a vezérlő számí-
tógépre, ha erre szükség volt. Az iráni támadó véletlenül, egy egyszerű 
Google-kereséssel talált rá a számítógépre, melynek belépési felhasz-
nálóneve és jelszava az admin/admin volt. Bár manipulációra nem na-
gyon volt lehetőség, az iráni propaganda mégis hatalmas győzelemként 
tudta eladni ezt a hacket a hazai közönségnek. A támadó haszna ebben 
az esetben tehát a propagandagyőzelem volt, illetve egy újabb figyel-
meztető jelet sikerült küldeni az amerikai kormányzatnak arról, hogy a 
kritikus infrastruktúráik közel sem sérthetetlenek.

A második eset ennél lényegesen komolyabb és figyelmeztetőbb. 
Az érintett országok Oroszország és Ukrajna, az időpont 2018. A Krím 
félsziget annektálása és Kelet-Ukrajna elszakadási törekvéseinek tá-
mogatása miatt ekkor már negyedik éve folyik a se nem béke, se nem 
háború a két ország között. Oroszország az USA és Kína mellett az az 
ország, amelynek kiberképességei messze a többi ország fölé emelked-
nek. A híradások szerint az ország keleti felében, a Dnyipropetrovszk me-
gyében lévő Auliban működő klórdesztillációs állomást érte támadás a 
hálózati rendszeren keresztül. A támadás hátterében a VPNFilter nevű 
kártékony kód állt.[5] A támadást az ukrán biztonsági szervek meghi-
úsították. A VPNFilter nevű többfunkciós támadó kód olyan otthoni és 
kisvállalati routereket fertőz, melyeket gyakran használnak közművek 
adatátviteli rendszereiben. Funkciói az adatgyűjtés, mely segít megérte-
ni, hogyan működik az adott kritikus infrastruktúra, a beavatkozás, mely-
nek segítségével bizonyos hálózati elemek elérhetetlenné válnak, illetve 
feltehetően a router teljes törlése, mely után az adott hálózati szegmens 
működésképtelenné válik.[6]

Bár nincsenek arra bizonyítékok, hogy a klórdesztillációs állomás 
támadásával tömegkatasztrófát akartak volna előidézni, az bizonyos-
nak látszik, hogy a kártékony kód segítségével az orosz fél törekedett 
az ukrán kritikus infrastruktúrák működésének teljes feltérképezésére, 
ahogy azt egyébként tette más országokban is. Legalábbis a brit és az 
amerikai kormányzatok közzététele alapján orosz felderítőtevékenysé-
get fedeztek fel az országok villamosenergia-rendszereiben. Az is biztos, 
hogy 2015-ben és 2016-ban komolyabb áramkimaradások történtek Uk-
rajnában, köszönhetően orosz eredetű kibertámadásoknak. A 2015-ös 
BlackEnergy-támadás után például 230.000 ember maradt áramellátás 
nélkül decemberben.[7] Mi a támadó motivációja? Nyilvánvalóan a nyo-
másgyakorlás, a biztonságérzet csökkentése oly módon, hogy ne lehes-
sen egyértelműen kijelenteni, háborús cselekmény történt.

A katonai tevékenységeknek tehát velejárója a kibertéri műveletek 

összessége. Nem véletlen, hogy a NATO 2016-ban a kiberteret negyedik 
műveleti térnek ismerte el, jelezve, hogy a föld, a víz és a levegő mellett 
itt is számítani kell mind védelmi, mind támadó jellegű képességfejlesz-
tésre. A már most is komoly képességekkel bíró országok pedig nem fél-
nek felhasználni a kiberteret saját céljaik elérésének támogatásához. Bár 
a sajtó elsősorban Kína és Oroszország tevékenységével foglalkozik, az 
Egyesült Államok is egyre többet enged láttatni saját képességeiből, és 
például Nagy-Britannia ugyancsak a saját kiberműveleteit emelte ki az 
ISIS terrorszervezet visszaszorításával kapcsolatban. A jövő pedig még 
több kihívást tartogat. Gondoljunk itt csak arra, hogy a már említett IIoT 
elterjedésének alapfeltétele az 5G kommunikációs hálózatok kiépítése, 
márpedig aki kontrollálja az átviteli hálózatot, az kontrollálja többek kö-
zött az „okos” közműveket is. A kínai Huawei körüli polémiát és az ame-
rikai aktivitást ezen a területen érdemes tehát ebben a kontextusban is 
vizsgálni. Nem beszélve arról, hogy a kiberbűnözői csoportok is egyre 
behatóbban vizsgálják, hogyan lehet az alapvető infrastruktúrákat sike-
resen támadni.

Az ICS/SCADA rendszerek biztonsága
A probléma nagyságát jól illusztrálja a BlackCell Kft. nemrég publikált 
tanulmánya, mely ICS/OT snapshot 2019 címmel jelent meg, és részle-
tesen áttekinti, milyen állapotban vannak a magyarországi ipari infra-
struktúrák kibervédelmi szempontból.[8] A tanulmány írói a shodan.io 
szolgáltatás, az „ipari rendszerek Google-ja” segítségével keresték meg 
azokat az interneten elérhető ICS/SCADA rendszereket, melyek Magyar-
országon vannak. Összesen 2013 ilyen rendszert találtak. A feltárt esz-
közök között megtalálhatók PLC-k és egyéb kontrollerek, HMI-eszközök 
és webes felületek, különböző kiegészítő modulok, webes menedzs-
ment- és monitoringeszközök, ipari switchek, átalakítók, illetve egyéb 
eszközök, amelyek felhasználása köthető valamilyen ipari vagy más ve-
zérléstechnikai (pl. épületvezérlési) tevékenységhez. Ezek közül számos 
eszköz tűnt sebezhetőnek elavult firmware, gyenge kriptográfia vagy 
akár nem megfelelő hitelesítés miatt. A vízellátással kapcsolatos proto-
kollokat kétszer említi a tanulmány. Egyrészt a DNP3 protokollt nevesíti: 
ilyen kommunikációt használó eszközt összesen tizenkettőt találtak az 
interneten a kutatók, mindegyiket Budapesten, másrészt a Saia-Burgess 
Controls (SBS) gyártót említik, melynek 134 termékét találták meg, kivé-
tel nélkül sebezhető firmware-t futtatva. A shodan.io egyébként több 
mint 6000 találatot ad ki a „water” szóra keresve.

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy az ipari rendszerek 
triviálisan törhetők lennének. Eleve érdemes észrevenni, hogy a példa-
képp hozott támadások jellemzően olyan rendszereket értek, melyek 
informatikai szempontból könnyen hozzáférhetők, tehát HMI-gépeket, 
melyek jellemzően valamilyen, többnyire elavult, nem frissített Win-
dows operációs rendszert futtatnak, vagy pedig a hálózat olyan elemeit, 
melyek Linux-alapúak. A célrendszerek, a PLC-k és azok speciális proto-
kolljai egyelőre olyan, nehezen áttörhető akadályt jelentenek, melyet 
csak felkészült, megfelelő emberi és anyagi erőforrással rendelkező 
titkosszolgálatok és hadseregek tudnak megugrani. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy ne lenne példa ilyen támadásokra, hiszen a Stu-
xnet után folyamatosan jelentek meg hírek olyan kártékony kódokról, 
melyek „beszélnek SCADA-ul”. A 2016-os ukrán áramkimaradást okozó, 
Industroyer nevű kártékony kód például az IEC 60870-5-101, IEC 60870-
5-104, IEC 61850 és az OLE for Process Control Data Access (OPC DA) 
protokollok mindegyikén tudott kommunikálni. [9]

A kiberbiztonsági szakértő szemében tehát az HMI és az oda veze-
tő hálózat a legkritikusabb. Egy olyan infrastruktúra, ami szélsőséges 
esetben nem más, mint egy információbiztonsági szempontból rosszul 
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megírt szoftver, mely frissítés nélküli, elavult operációs rendszeren fut, 
látszólag szeparáltan, légréssel védve, de valójában az internetről elér-
hető módon egy olyan tagolatlan hálózatban, ahol minden eszköz egy 
szegmensben van, és amihez ráadásul az üzemeltetés miatt harmadik 
felek is hozzáférnek távolról. A HMI utáni világ a szenzorokkal, PLC-kkel 
pedig egy olyan világot tár fel, ahol nagyon sok esetben esély sem mu-
tatkozik az információbiztonsági alapelvek teljesítésére, hiszen egy ví-
ruskereséssel vagy akár csak egy logüzenet legenerálásával sem lehet 
veszélyeztetni az üzembiztonságot, ugyanis minden, ami információ-
biztonság, akár milliszekundumos késleltetést is jelenthet, és ez sokszor 
nem megengedhető.

A támadási eljárások megértéséhez a DragonFly 2.0 kampányt ho-
zom példának, mely energetikai szereplőket támadott, gyaníthatóan 
orosz háttérrel.[10] Az alábbi lépések pontosan bemutatják, mi min-
dent kell tennie a támadónak a sikeres betöréshez! A hét felsorolt lépés 
egyébként a kiberbiztonsági szakterületen gyakran használt „Cyber Kill 
Chain” modellt is ismerteti – gyakorlatilag minden támadás ezt követi, 
egyben jelzi, milyen sok lehetősége van egy potenciális áldozatnak a 
védelem kialakítására.
1. szakasz: Felderítés. Ekkor történik az áldozat feltérképezése. A konkrét 

esetben például a támadók letöltöttek egy kis fényképet az egyik ál-
dozat nyilvánosan elérhető HR-oldaláról. A kinagyított kép egy nagy 
felbontású fotó volt, amely a vezérlőrendszerek berendezéseinek 
modelljeit és az állapotinformációkat jelenítette meg a háttérben.

2. szakasz: Fegyverkészítés. Ez a konkrét támadókód kialakítását jelen-
ti. Példánkban a támadók egy speciális e-mail-mellékletet állítottak 
össze, így használták ki a Microsoft Office legális funkcióit. Ezzel a 
módszerrel dokumentumokat tudtak letölteni egy távoli kiszolgáló-
ról az SMB (Server Message Block) protokoll használatával. Az ismert 
támadások nagyjából felében a dokumentumokat folyamatirányí-
tással, ICS-sel vagy kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kereskedel-
mi kiadványokban és információs webhelyeken helyezték el. Ezen 
lépéssel tudták felderíteni a potenciális áldozatok körét és az általuk 
használt informatikai megoldásokat.

3. szakasz: Kézbesítés. Ebben a fázisban történik a konkrét támadókód 
célzott eljuttatása. Célzott adathalász e-mailekben általános szer-
ződési megállapodásnak tűnő témát használtak (a „SZERZŐDÉS & 
Bizalmas” tárgysorral), mely egy általános PDF-dokumentumot tar-
talmazott document.pdf névvel. A dokumentum rövidített URL-t 
tartalmazott, amelyre kattintva a felhasználók egy olyan webhe-
lyre érkeztek, ami e-mail-címet és jelszót kért a felhasználótól. Az 
e-mail-üzenetek ipari vezérlőberendezésekre és protokollokra való 
hivatkozásokat tartalmaztak. Bizonyos esetekben az e-mailek olyan 
rosszindulatú Microsoft Word-mellékleteket használtak, amelyek 
valódi önéletrajzoknak tűntek az ipari irányítórendszerrel foglalko-
zó munkatársak számára, valamint meghívókat és szabályzatokat 
tartalmazó dokumentumokat is küldtek, rávéve a felhasználót arra, 
hogy megnyissa a mellékletet.

4. szakasz: Kihasználás. Ilyenkor történik a rosszindulatú kód futtatása. 
A célpont fertőzésére a támadók rosszindulatú .docx-fájlokat hasz-
náltak, melyekben a kártékony kód a felhasználói hitelesítő adatok 
rögzítésére szolgált. Amikor egy felhasználó megkísérelte hitelesí-
teni magát a hálózatban, a támadó által üzemeltetett külső szerver 
megkapta a jelszó lenyomatát („hash”-ét).

5. szakasz: Telepítés. A támadó ekkor veti meg a lábát hosszabb távra 
a számítógépen. A támadók a kompromittált hitelesítő adatokat 
használták az áldozatok hálózatainak eléréséhez, de csak ott, ahol 
nem alkalmazták a kétlépcsős hitelesítést. A hozzáférés fenntartása 

érdekében a támadók helyi adminisztrátori fiókokat hoztak létre a 
célponthálózatban, és rosszindulatú fájlokat helyeztek el a feltört 
gépeken.

6. szakasz: Irányítás és vezérlés. Ekkor történik a kommunikáció, a fel-
adatok kiadása a kompromittált hálózaton. A támadók távoli elérést 
lehetővé tevő szoftvereket, ún. „remote shell”-eket telepítettek a 
nyilvánosan elérhető e-mail- és webszervereken.

7. szakasz: Célokkal kapcsolatos tevékenységek. Miután a támadók a 
kiszemelt célhálózatban voltak, kiemelt jogosultságot szereztek és 
használtak fel az áldozat domainvezérlőjének kompromittálásával, 
általában RDP protokollon keresztül. A támadók többször is hozzá-
fértek olyan munkaállomásokhoz és szerverekhez a vállalati hálóza-
ton, amelyek energiatermelő létesítmények vezérlőrendszereiből 
származó adatokat tartalmaztak. A támadók hozzáfértek az ICS/
SCADA rendszerekhez kapcsolódó fájlokhoz is.

Összefoglalás
Mint a felsorolásból látszik, ICS/SCADA protokollok nem sérültek, a Dra-
gonFly mégis komolyan hozzájárult ahhoz, hogy a támadók fel tudták 
térképezni az USA és más országok energiarendszereit. Ezt a kockázatot 
természetesen a jogszabályalkotók sem hagyhatták figyelmen kívül, így 
az elmúlt években több olyan szabályozás is elfogadásra került, mely 
hol finomabban, hol keményebben presszionálja a létfontosságú rend-
szerek üzemeltetőit a kiberbiztonság megvalósítására. Magyarországon 
a 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről felsorolja, hogy melyek a ki-
emelten védendő infrastruktúraelemek (ivóvíz-szolgáltatás, felszíni és 
felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése, szennyvízelvezetés és -tisz-
títás, vízbázisok védelme, árvízi védművek, gátak). A 2013. évi L. törvény 
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságá-
ról, illetve annak végrehajtási rendelete, a 41/2015. (VII. 15.) BM-rendelet 
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságá-
ról szóló, 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 
valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a 
biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követel-
ményekről pedig részletesen leírja, hogyan is kell ezen kijelölt létfon-
tosságú információs rendszerek és rendszerelemek információbizton-
ságát megvalósítani. Mindennek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148. irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendsze-
rek biztonságának az egész unióban egységesen magas szintjét biztosí-
tó intézkedésekről ad keretet, megcélozva, hogy az EU teljes területén 
egységesen magas kiberbiztonsági szint legyen elérhető a kritikus inf-
rastruktúrák területén. Az ivóvízellátás és -elosztás területén az irányelv 
úgy fogalmaz, hogy az irányelv hatálya alá tartoznak „a 98/83/EK tanácsi 
irányelv (17) 2. cikke 1. pontjának a) alpontjában meghatározott, emberi 
fogyasztásra szánt víz szolgáltatói és elosztói, kivéve azokat az elosztókat, 
amelyek esetében az emberi fogyasztásra szánt víz elosztása csupán egy 
részét teszi ki az egyéb, alapvető szolgáltatásoknak, nem tekinthető köz-
szolgáltatások és áruk elosztására irányuló általános tevékenységüknek”.

A jogszabályalkotók természetesen nem vízügyi szakemberek, így 
a gyakorlatban ezen követelmények teljesülése kérdéses. A humán és 
anyagi erőforrásokban szűkölködő területnek valószínűleg a kiber-
biztonság a legutolsó problémája. Mégis érdemes felkészülni erre a 
kihívásra is, hiszen, mint láthattuk, ez nem a jövő kihívása, ez a jelen 
fenyegetése. Éppen ezért a felkészülést érdemes az amerikai víziköz-
mű-szolgáltatók kiberbiztonsági szervezete, a WaterISAC ajánlásának 
elfogadásával kezdeni. A szöveg 15 pontban szedi össze a javasolt in-
tézkedéseket.[11]
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1. Legyen egyértelmű leltár az információs rendszerekről.
2. Mérjük fel a kockázatokat.
3. Minimalizáljuk a vezérlőrendszerek kitettségét.
4. Kényszerítsünk ki felhasználói hozzáféréskontrollt.
5. Legyen védelem a nem jogosult fizikai hozzáféréssel szemben.
6. Telepítsünk független kiberfizikai biztonsági rendszereket.
7. Legyen folyamatunk a sebezhetőségek kezelésére.
8. Alakítsuk ki a kiberbiztonság kultúráját.
9. Legyenek kiberbiztonsági szabályaink és folyamataink, és ezeket 

tartsuk is be.
10. Alakítsunk ki fenyegetésészlelési és -monitorozási folyamatot.
11. Legyen tervünk az incidensek, vészhelyzetek és katasztrófák kezelé-

sére.
12. Számoljunk a belső fenyegetéssel.
13. Biztosítsuk az ellátási láncunkat.
14. Foglalkozzunk az összes okosmegoldás biztonsági kérdésével.
15. Vegyünk részt az információmegosztásban, tartsunk kapcsolatot 

ezekkel a szervezetekkel.

Ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan a magyarországi vízi közművek 
számára kijelölt kibervédelmi hatóság az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, az incidenskezeléssel pedig a Nemzeti Kibervédelmi In-
tézet foglalkozik. Személy szerint viszont a 8. pontot, a kultúra kialakí-
tását tartom a legfontosabbnak. Nemcsak a jogszabályi követelmények 
miatt, hanem a józan előrelátás érdekében is célszerű, ha a közműszol-
gáltatónál van információbiztonsági felelős. A jogszabály alapján az ő 
képzésüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem látja el, ahol már több víz-
ügyes kollégával is volt szerencsém találkozni. Bízom benne, hogy a cikk 
hatására még többen eljönnek a képzésre, és hozzájárulnak ezen igazán 
létfontosságú infrastruktúra kiberbiztonságának kialakításához.

1. Bevezetés
A kommunális szennyvíztisztító telepek iszapkezelésénél általános cél a 
víztelenítés során felhasznált koagulálószer (pl. polielektrolit) mennyisé-
gének és a kiszállított víztelenített iszap tömegének csökkentése. Mindkét 
célnak vannak környezeti és anyagi vonatkozásai is: a vegyszer- és víztele-
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nítettiszap-szállítási igény (üzemanyag, környezetszennyezés), vegyszer-
mennyiség, berendezés által felvett teljesítmény (vegyszerbeoldó, vízte-
lenítőberendezés) és a vegyszerbeoldás vízigénye. Az üzemeltetőknek 
sokszor kell egyensúlyozni a „számok” között a környezetvédelmi szem-
pontok figyelembevételével együtt.

A K T U Á L I S

VÍZTELENÍTŐCENTRIFUGÁK POLIELEKTROLIT-
FOGYASZTÁS-OPTIMALIZÁCIÓJA AZ ÉSZAK-PESTI 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

kivonat Az 1.333.333 lakosegyenértékű Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a rothasztott iszap 
víztelenítését két, sűrítőből átalakított víztelenítőcentrifuga végzi. A polielektrolit-fogyasztás opti-
malizációja szükségessé vált (i) az alacsonyabb koagulánsdózis elérése és (ii) a víztelenített iszap 
mennyiségének csökkentése érdekében. A tanulmány két módszert mutat be az említett célok el-
érésére: a polimeradagolás csökkentése a polimerbeoldás hatékonyságának fejlesztésével, illetve 
a rothasztott iszap valós idejű szárazanyagtartalom-mérésével történő polimerdózis-szabályozás. 
A bemutatott módszerek üzemeltetőknek, szakértőknek egyaránt segítséget nyújthatnak a vízte-
lenítési folyamat fejlesztésében és az üzemeltetési költségek csökkentésében, ahol a víztelenítés 
centrifugákkal történik.

kulcsszavak polimerfogyasztás-optimalizáció, szárazanyag-tartalom, víztelenítőcentrifuga
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