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KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGY I

MINISZTÉRIUM.' ° 4.

DR. NAVRACSICS TIBO R
miniszter

XVI—ME/113/2/201 3 .
Dorosz Dávid képviselő úr részére
Magyar Országgy ű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény
42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Kémprogram magyar
kormányzati szervezeteknél? Mit tesz a Kormány a kibervédelemért?” címü, K/12291 . számú
kérdésére — mint a téma szerint feladatkörrel rendelkez ő miniszter — az alábbi tájékoztatást
adom.

A Kormány nemzetközi viszonylatban sem kis vállalást tett akkor, amikor célul t űzte
ki a megfelelő színvonalú kibervédelemhez szükséges képességek kialakítását és a vonatkoz ó
jogszabályi környezet megteremtését . Ennek a munkának az első lépése a Magyarország
Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012 . (II . 21 .) Korm. határozat 31 . pontja,
amely hazánk történetében először fogalmazta meg az egyre sürgetőbb és újszerűbb kihívással
történő szembenézés feladatát, emelte a kibertámadásokban rejl ő kockázatokat, veszélyeket a
terrorizmussal és a tömegpusztító fegyverek elterjedésével egy szintre .

A fent hivatkozott határozati pontban foglaltak végrehajtását szolgálja a Magyarorszá g
Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013 . (III . 21 .) számú Korm . határozat ,
amely feladatául szabta a Kormánynak azt, hogy mérje fel, milyen képességekke l
rendelkeznek az egyes szakigazgatási területek, milyen párhuzamosságok és széttagoltságo k
tapasztalhatóak, majd ezen információkra alapozva dolgozza ki az ország kibervédelmének
megteremtéséért és fenntartásáért felel ős szervezetrendszert.

A Kormány kezdeményezésére végül az Országgyűlés 2013 áprilisában megalkotta az
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013 . évi L .
törvényt (a továbbiakban : törvény), amely többek között szabályozza a kérdésében is szerepl ő
hatóság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezetébe • tartozó Nemzet i
Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban : NBF) kibervédelemmel kapcsolatos szakhatóság i
feladatait is .

A Kiberbiztonsági Stratégia és a törvény alapján a kibervédelem kérdésköréve l
komplex szervezetrendszer foglalkozik, nem a Nemzeti Biztonsági Felügyelet önállóan . Az új
szabályozás szerint a koordinációt és stratégiaalkotást hivatott biztosítani a Nemzeti
Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, amely a Miniszterelnökséget vezet ő államtitkár
vezetése alatt áll és munkacsoportjaiban helyet kap nem csak a kormányzat, hanem az érintet t
szolgáltatói kör is . Az intézményrendszer részeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumo n
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belül megalakult a Nemzeti Elektronikus Infonnációbiztonsági Hatóság, amely — az NBF,
mint szakhatóság bevonásával — ellenőrzi a törvény hatálya alá tartozó állami, valamint
önkormányzati szervek kötelező biztonsági osztályba és biztonsági szintbe történ ő
önbesorolását . Emellett a Belügyminisztériumon belül megkezdte működését a Kormányzat i
Eseménykezelő Központ (GovCERT) is, amely nevéből adódóan a már megtörtént biztonsági
események kezelésének koordinációját végzi . A törvény alapján továbbá folyamatban van a
GovCERT mellett működő ágazati eseménykezelő központok felállítása is .

Az NBF, mint korábban a minősített adatkezelő rendszerek elektronikus
információbiztonságát garantáló szervezet az e téren meglévő tapasztalataira é s
továbbfejlesztett képességeire alapozva a jöv őben a proaktív megközelítés jegyében, a
megelőzés érdekében, a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatósággal
együttműködve, szakhatóságként végzi el a törvény hatálya alá tartozó informatika i
rendszerekben megbúvó sérülékenységek felkutatását, valamint a biztonsági események
adatainak műszaki vizsgálatát . Fő profiljába tehát továbbra sem a konferencia- é s
rendezvényszervezés tartozik .

Az NBF feladata a magyar kormányzat informatikai rendszereit fenyegető veszélye k
feltérképezése és azok csökkentése is . Ennek kapcsán az NBF aktív szerepet tölt be az ún .
APT (Advanced Persistent Threat) támadások felderítésében, az ezek által esetlegesen okozott
károk feltárásában, valamint az ún. „korai riasztás” rendszerének kialakításában . Ezzel
összefüggésben tájékoztatja a hazai, a nemzetközi kormányzati szerveket a támadá s
lehetséges veszélyeiről, továbbá az annak megel őzését, az esetleges fertőzés felderítését és
megszüntetését célzó intézkedési tervet készít .

Összegezve az eddigieket, az új el ő írások szerinti szereplők együttes, szabályozott
feladat- és hatáskörök mentén végzett, napi szint ű munkája eredményeként hazánk
kiberbiztonságában jelent ős növekedés érhető el.

Ami Képviselő úr második felvetését illeti, jelzem, a kérdésben említet t
kémprogramok hazai alkalmazása tekintetében — 2013 . szeptember 23-án, az 1/12271 . számú
interpelláció kapcsán — dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár úr tájékoztatta a
nyilvánosságot, amelyet nem kívánok kiegészíteni .

Budapest, 2013 . október 3 .
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