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Bevezető

 Cyber Security, Kiber-védelem, Információbiztonság, sérülékenység-vizsgálat, adat-

biztonság - csak hogy néhányat említsünk azokból a hívószavakból, amelyekkel biztosan 

találkozott az elmúlt évek során, hiszen napjaink legfelkapottabb témái lettek az informati-

kában. Aktualitását pedig világunk folyamatos digitalizálódása eredményezte, hiszen ez a 

téma mára szinten minden embert érint függetlenül attól, hogy milyen területen dolgozik. 

 Elég csupán élete során egyszer adatot megosztania magáról online, és máris ré-

szesévé válik az információbiztonság kérdéskörének. Épp ezért hallhatunk napi szinten a 

hacker-támadások egyre növekvő számáról, és az ismert piaci szereplők adatszivárgási 

eseteiről. Ezek ugyan aktív ellenlépésekre ösztönözték az informatikai közösséget, de a 

probléma súlyosságát korántsem sikerült kellően tudatosítaniuk az emberekben: a nagy-

többség még ma is csak akkor fordul IT biztonsági szakértőhöz, ha már megtörtént a baj.  

 Ennek oka, hogy a kis- és középvállalkozások vezetői gyakran nincsenek tisztában 

az információbiztonság kérdéseivel, a kockázatokkal és az aktuális fenyegetésekkel. Sok-

szor nem is akarnak olyan IT problémákkal foglalkozni, ami nem az Ő hatáskörükbe tarto-

zik. Általában persze van valamilyen elképzelésük arról, hogy milyen fajta fenyegetéseknek 

vannak kitéve, amik ellen tesznek is megelőző lépéseket, de a valóság azt mutatja, hogy 

ilyen formában ezek nem elegendőek. Főleg azért nem, mert a költségvetés-jóváhagyási 

folyamat során az az elsődleges szempont számukra, hogy az új rendszerekbe / hardve-

rekbe / szoftverekbe történő befektetések ár-érték aránya optimális legyen, és hogy ezek 

pozitív hatást gyakoroljanak az üzletmenetre, mivel az elsődleges cél a profitmaximalizálás. 

Az pedig már nem szempont a költségtervezés során, hogy kiszámolják milyen mértékű 

gazdasági kárt okoz a cégüknek az, ha egy hacker-támadás éri őket. 

 Cyber Security Kisokosunk ezeket a mítoszokat fogja ledönteni, és segít abban, 

hogy tisztán lásson a témában. Így Ön akár cégvezető, akár a témáért felelős döntéshozó 

vagy “csak” tudatos felhasználó, az általunk kínált tudáskészlettel biztos lehet benne, hogy 

magabiztosan nézhet szembe a cégére leselkedő fenyegetésekkel, s így egy logikusan fel-

épített érvrendszerrel, az üzlet nyelvén szólíthatja meg a döntéshozói meeting résztvevőit. 

Látni fogja, hogy milyen praktikákkal védheti meg saját személyes adatait a rossz szándé-

kú támadásokkal szemben. 

 Kiadványunk végigvezeti Önt, hogy miként segítenek a Zero IT Lab kiber-biztonsági 

megoldásai, melyek minimalizálják az üzleti fenyegetések kockázatait, így előzve meg a 

hacker-támadások okozta katasztrófákat. 

Az útmutató alkalmazása: 

 Az elkövetkező oldalakon különféle példákat mutatunk be a lehetséges támadástípu-

sokról, és a kivédésükhöz szükséges megfelelő biztonsági intézkedésekről. Célunk, hogy 

ezáltal segítsük a kommunikációt például az új IT rendszerek beszerzésében és szoftverek 

fejlesztésében érintett döntéshozók irányába.
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Cyber Security meeting a 
menedzsmenttel:
Fontos a megfelelő megközelítés 

 Az információbiztonságról szóló döntéshozói megbeszélések jellemző sajátossá-

ga, hogy az emberek szeretik figyelmen kívül hagyni a biztonsági szempontokat egészen 

addig, amíg nincs baj. Épp ezért a vállalatoknál „két és fél” kiberbizontsági meeting fajtát 

ismerünk: az első, ahol felszínesen érintenek különféle témákat, mert “velünk ez úgysem 

történik meg, hiszen két éve volt egy betörés / sérülékenység vizsgálat” (penetration test), 

a második pedig, ahol már történt incidens, aminek fájdalma óvatosságra sarkallja a céget.  

 A “fél” meeting pedig az, amikor épp megtörtént a baj és gyorsan összehívnak egy 

válságstábot, hogy mentsék, ami menthető. Egy adatvesztés sokkja általában a megfelelő 

útra tereli a cégeket az adatbiztonság területén (persze itt is vannak kivételek). Miközben 

köztudott, hogy sokkal egyszerűbb megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni. 

 Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy 100%-os biztonság nem létezik. Ha 

egy rendszer online lesz, azzal egyúttal kiteszi magát a támadások lehetőségének is. Vi-

szont folyamatos munkával, ellenőrzéssel és karbantartással megelőzhetjük a támadáso-

kat. Egy alapvető tény, amit a kiberbiztonsággal kapcsolatban meg kell értenünk az, hogy 

egy rendszer nem valami statikus dolog, amit felépítettünk tégláról téglára és generációkon 

át teszi a dolgát. A rendszer iránti elvárások és a kontextus (pl. a technológia állapota, stb.) 

változásai miatt az adott rendszernek dinamikusan változnia kell, hogy a rosszindulatú ha-

ckerek ne jöhessenek rá, melyik téglát kell kilökni ahhoz, hogy hozzáférjenek az adataink-

hoz. 

 A Zero IT Lab ebben tud segítséget nyújtani Önnek. Bemutatjuk, hogy a kockázatok 

valóban léteznek, de egyúttal megoldásokat is kínálunk azok kivédésére. A kockázatok 

minimalizáláshoz a legtöbb esetben igénybe kell venni különböző IT biztonsági szolgáltatá-

sokat, vagy megvásárolni különböző szoftvereket. Ezért fontos megértetni a vezetőséggel, 

hogy gazdasági szempontból kifizetődőbb a biztonságba invesztálni, mint egy meg-hackelt 

rendszer után eltakarítani a károkat.  
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Cyber Security 
hétköznapi nyelven: 
A „Nagy 5-ös”, ami leginkább 
érinti a kis és középvállalkozásokat
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1. A legsebezhetőbb pont: 
maga az ember
 Munkatársaink emberi mivoltukból fakadóan hibázhatnak. Ez azt jelenti, hogy sok-

szor az óvatlanság, siettség vagy épp a figyelmetlenség miatt, valamint egyes esetekben 

a hozzá nem értésből fakadóan hibákat követnek el. Ez például kivédhető egy Social En-

gineering szolgáltatás igénybevételével, ami után pontos képet kapunk arról, hogy embe-

ri oldalról, mit és hogyan kell fejleszteni a kiberbizotnság területén. Ilyen fejlesztés lehet 

például, ha munkatársaink számára megfelelő színtű cyber biztonsági tréninget biztosítunk.
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2. A lehetőségek tárháza: 
minden eszköz hozzáférhető
 Hackerré válni a 21. században már nem ér fel a Mount Everest megmászásával. Az 

interneten hemzsegnek az ingyenesen letölthető programok, amelyekkel bárki önjelölt ha-

cker-újonccá válhat. 

 Noha Hacker és hacker között is jelentős különbségek vannak elsősorban a tudá-

suk tekintetében, még egy amatőr hobbi-hacker is okozhat kellemetlen perceket egy cég 

életében. Ugyan nem fogják feltörni a NASA szervereit, de kreatív megoldások révén, akár 

egy egyszerű email átveréssel is ellophatnak fontos adatokat olyan vállalatoktól, akik nem 

fordítanak kellő figyelmet az információ biztonságra. 

(később még írunk arról is, hogy milyen fajta hacker-támadások léteznek)
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3. “Túl kicsi halak vagyunk mi 
ehhez”: amikor alulértékeljük 
adataink fontosságát
 A magyar piacon gyakori jelenség, hogy a kis- és középvállalkozások alábecsülik az 

általuk birtokolt adatok értékét. Ugyanis nem feltétlen a vállalat mérete az, ami meghozza 

egy hacker étvágyát, hanem az általuk kezelt információk piaci értéke. 

 A támadók általában egyáltalán nem válogatnak áldozataik között, csak teszik a 

dolgukat: hiszen sok esetben egy-egy kisvállalkozás rendszerein keresztül vezet az út egy 

komoly nagy szervezet belsejébe (ezt hívjuk lánchatásnak) - így sokszor a kisebb rendszer 

észre sem veszi, hogy meg-hackelték őket, egészen addig, amíg az ügyet felgöngyölítő 

hatóság meg nem érkezik hozzájuk. 
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4. License nélküli Windows 
XP, maradhat? 
 Mint korábban írtuk: egy informatikai rendszer nem statikus, hanem organikus, így 

folyton változik. Minden jó rendszert úgy terveznek, hogy védhető legyen a különböző tá-

madások ellen, ami a rendszer elkészültekor igaz is. Ugyanakkor a hackerek folyamatosan 

keresik a betörési lehetőségeket, és gyakran találnak is. Ezeket a rendszerért felelős szak-

emberek orvosolják, frissítések formájában kiadják a felhasználóknak, így a rendszerük 

továbbra is védve van.

 Ellenben az elavult rendszerekre kevesebb, vagy egyáltalán semmilyen figyelem nem 

irányul a biztonsági szakemberek részéről. Így nyitott ajtóként engedik be a rosszindulatú 

hackereket, ezért érdemes olyan rendszerekbe fektetni, melyet a lehető legtöbb “vigyázó 

tekintet” óv. Operációs rendszerek esetében ilyenek például a Linux disztribúciók. 
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5. Olcsóbb egy jó Cyber 
Security csapatot alkalmazni, 
mint egy komoly incidenst 
utólag helyrehozni
 A technológia fénysebességgel fejlődik, így sokkal több ember ugrik fejest a digitális 

világba, mint amennyi rájuk vigyázó IT biztonsági szakember képződik. Így alakult ki, hogy 

mára komoly erőforrás hiányban szenved a szakma. 

 Így szinte természetesnek tűnik, hogy a kis- és középvállalkozások nem alkalmaznak 

saját IT biztonsági szakembert. Az ilyen feladatokat rendszerint az informatikus kollégák 

látják el, akiknek saját munkakörükön túl nem jut idejük foglalkozni ezzel, vagy nem érte-

nek hozzá kellően.

 Sokszor pedig az a helyzet áll elő, hogy a biztonsági rendszerek látszólag “megnehe-

zítik” az információs rendszerek működését. Mivel azonban az informatikus feladata pont 

ezen rendszerek zavartalan működtetése, egyszerűen kihagyja a biztonsági intézkedése-

ket, hogy ezáltal saját munkáját segítse. Pl. Kikapcsolja a tűzfalat, hogy a szükséges alkal-

mazások akadály nélkül futhassanak. 

 Ráadásul a körülményes biztonság ellen maguk a felhasználók is lázadnak, kikerülik 

azok használatát, s ezzel rosszabb helyzetet idéznek elő, mintha nem is lenne egyáltalán 

biztonsági rendszerünk. 

 Nagyvállalatoknál gyakran tapasztaljuk, hogy csupán egy dedikált IT biztonsági fe-

lelős van (ő is csak a törvényi kötelezettség miatt, és gyakran jogász GDPR szakértő), de 

hozzáértő technikai ember, vagy csapat csak a legritkább esetekben fordul elő. Ennek okát 

leginkább a felső vezetés IT biztonsághoz való hozzállásában: az átfogó tudás hiányában, 

és a költségtakarékosságban látjuk.
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Mielőtt belemerülnénk a különböző fenyegetés típusokba, fontos megemlítenünk, hogy mi-

lyen fajta hacker támadások érhetnek minket. Ugyanis logikusan gondolhatnánk azt, hogy 

hacker támadás csakis online rendszereken keresztül érhet egy céget, de a valóság ennél 

mellbevágóbb: hiszen jelenleg a kiberbiztonság területén az alábbi 4 fajta sebezhetőséget 

ismerjük:

 1. Fizikai sebezhetőség 

 (pl. a rendszer fizikai hozzáférhetősége)

 2. Szociális sebezhetőség 

 (pl. Email )

 3. Munkameneti sebezhetőség 

 (pl. egy kósza pendrive)

 4. Technikai sebezhetőség

A következő oldalakon ezeket mutatjuk be 

részletesebben és kínálunk megoldást a kivédésükre. 
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Fenyegetés-
típusok
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Jelszó 1234 - amikor egy 
jelszó kitalálása okozza 
a lavinát
 Sokan gondolnak úgy a jelszavakra, mint szükséges rosszra, ami plusz kényelmet-

lenséget okoz a felhasználóknak, de hozzátartozik a mindennapokhoz. Épp ezért szeret-

jük a legegyszerűbb módokon elintézni a jelszó-megadást, pl. ujjlenyomattal, automatikus 

bejelentkezéssel etc. Az is kevésbé tudatosul a felhasználókban, hogy a jelszó valójában 

nem más, mint az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Ennek okán a jelszavakat az em-

berek nagy hányada gondatlanul kezeli, de ha incidens történik rögtön az IT szakembereket 

teszik meg bűnbaknak. 

 

 Az ilyen esetek kivédésére lehet megoldás a többfaktoros azonosítás: itt ugyanis 

nem csak a jelszóra van szükség a belépéshez, hanem egyúttal eléri azt is, hogy a felhasz-

náló felelősséget vállaljon saját eszközeiért és adataiért. Hiszen sokan itt-ott felírva, cetli-

ken vagy jegyzettömbökben tárolják jelszavaikat, melyek könnyen ellophatóak, ám ha pl. 

egy internet-bankba jelentkeznek be, ahol a jelszavukon kívül meg kell adniuk egy sms-ben 

kapott kódot is, az már jelentősen megnehezíti az illetéktelen hozzáféréseket (hozzá kell 

tennünk azonban, hogy az úgynevezett „SIM swap” támadások miatt ez sem jó megoldás). 

A másik megoldás a jelszó kezelők használata: ami azt jelenti, hogy mindenhova más-más 

jelszvakat használunk (bonyolult kombinációkat), ám ezeket a jelszvakat egy erre dedikált 

jelszó kezelőkben tároljuk. 

  Ez a biztonsági művelet kb. 10 másodpercet vesz igénybe, ami még éves szinten is 

jelentősen kevesebb, mint amennyit egy esetleges adatlopás korrigálása igényel. Ám fon-

tos tudni, hogy a jelszókezelőkből is csupán a self hosted & open source megoldásokat 

érdemes választani (ilyen például a Bitwarden).
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Örök élet és ingyen sör 
csatolva: rosszindulatú email 
mellékletek
 Kívülről nézve egy ártalmatlan email melléklet és egy vírus ugyanúgy nézhet ki: az 

egyik simán megnyílik és nem történik semmi, míg a másik elindít egy folyamatot, ami to-

vábbítja a felhasználó adatait a számítógépéről. Ezt követően titkosítja az azon lévő doku-

mentumokat úgy, hogy Ön ne férjen többé hozzá. Ránézésre mindkét melléklet egyforma, 

csupán az egyik komoly biztonsági incidenst okoz. 

 Ennek megoldására  ATP (Advanced Threat Protection) biztonsági protokollokat 

szoktak alkalmazni, ami egy virtuális környezetben ellenőrzi az email mellékleteket még 

azelőtt, hogy azt a felhasználó megkapná és megnyithatná.

 Ennek lényege, hogy ha egy melléklet kísérletet tesz pl. egy trójai vírus futtatására, 

a biztonsági program automatikusan karanténba helyezi azt, és megakadályozza a vírus 

bejutását rendszerünkbe, s hiába kecsegtet az örök élettel és ingyen sörrel.

 A probléma ezzel a megoldással viszont az, hogy nem nyújt megfelelő biztonságot, 

csupán elhiteti a felhasználóval, hogy tökéletesen védve van. A megoldás ezekre a problé-

mákra az úgy nevezett „Next Gen - Következő Generációs” vírusirtók lehetnek, melyeknél 

a fő különbség a technikákban és a megközelítésben van. A következő generációs jelleget 

az adja, hogy a védelem a szoftveres sérülékenységek által okozott problémák kivédésére 

(exploit mitigation) és a következmények minimalizálására fókuszál. Erre jó példa a Crowd-

strike terméke.

@
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Örök élet és ingyen sör egy 
kattintásra #2: 
rosszindulatú email 
hivatkozások
 Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a hackerek anyai ágon kreatív szakemberek, 

akik azon törik a fejüket, hogy milyen megkapó reklámszövegekkel és hipnotikus krea-

tívokkal csábítsák magukhoz gyanútlan áldozataikat, míg máskor pontosan lemásolt web-

designnal verik át a bankjukba éppen bejelentkezni készülő embereket. Ha pedig bedőlünk 

egy ilyen csalásnak, mert vonzó ajánlatot kaptunk, olyat amivel 20 kg-ot fogyhatunk egy 

perc alatt, az könnyen egy informatikai apokalipszist indíthat el a gépünkön, ami végül ki-

hat majd cégünk teljes rendszerére is. 

 Megoldásként itt is, a korábban említett ATP biztonsági rendszert szokták alkal-

mazni, aminek részét képezi a “biztonságos hivatkozások” protokoll is, mely leellenőrzi az 

emailben található hivatkozásokat és ha gyanús elemet talál, automatikusan letiltja azt. Így 

ha a felhasználó rákattint, a rendszer blokkolja az átirányítást a böngészőbe. Ugyanakkor 

ha az email 3 hivatkozást is tartalmaz, amiből csak 1 vagy 2 a rosszindulatú, akkor termé-

szetesen a jóindulatú hivatkozást engedélyezi megnyitni. Ám a valóságban ez is csak ha-

mis biztonságérzetet ad. A működő megoldás ebben az esetben sokkal inkább a megfelelő 

biztonsági policy-k betartása, vagy hogy emailből sosem nyitunk meg linket.

 Fontos azonban megjegyezni azt is, hogy az ilyen linkeket tartalmazó leveleket gyak-

ran elég csak megnyitni a “bajhoz”, nem is kell feltétlen a linkre kattintani, mivel van, hogy 

pl. egy betöltendő kép címeként adják meg a rosszindulatú linket, amit a böngésző magától 

megnyit. 

#@
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Rosszindulatú, titkosítás 
alapú zsarolóvírusok 
támadása
 Gyakori probléma, hogy hiába van aktív víruskereső a gépünkön, vannak olyan rosz-

szindulatú zsarolóvírusok, amik képesek megkerülni azt és titkosítják előlünk az eszközön 

tárolt mappáinkat és adatainkat. 

 Ennek kiküszöbölésére szokták alkalmazni, az úgynevezett redundáns adattáro-

lást, valamint az általunk jelszóval titkosított adathordozókat. Ez azonban mit sem ér, ha 

az adathordozó épp csatlakoztatva van akkor, amikor a zsarolóvírus aktív, mert így azt is 

értinti a probléma.

 Itt tehát az igazi megoldást az offline adattárolás jelenti. Hiszen így, ha a vírus át is 

jut a vírusvédelmen és leöli a rendszert, az offline tárolt a mappákban már nem tud kárt 

okozni. Így is szinte biztos, hogy magát a rendszert újra kell telepíteni, de az adataink biz-

tonságban lesznek. 

 A megoldás itt a támadási felületek csökkentésében rejlik. Ez egy olyan szabály-

készletet jelent, ami minimalizálja a behatolás és a vírusfertőzés lehetőségét. Ilyen szabály 

lehet például: A telepítő tartalmak letiltása a felhasználó email programjaiban vagy a webes 

felületeken.
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A származtatott folyamatok 
letiltása a különböző 
szoftvereknél
 Célszerű az USB-alapú alkalmazások letiltása, hogy egy pendrive ne torpedózza meg 

az egész céget. Vagy Linux használata, hiszen ezt a problémát elsősorban a Windows auto-

run tulajdonsága okozza és teszi veszélyforrásokká a pendrive-okat. 

 Ugyancsak megoldás lehet a “hálózatvédelem”. Ideális esetben minden (vagy inkább 

csak a legtöbb) hálózat rendelkezik tűzfallal, ám a tűzfal általában csak a kívülről jövő kap-

csolatokat tiltja le, míg a belülről érkezőket átengedi (persze ez a beállításokon múlik). A 

problémát ez esetben az generálja, hogy a felhasználók a tűzfal ellenére simán futtathatnak 

olyan szoftvert, amely átadja a rendszer irányítását egy parancsközpontnak. Vagy a hacke-

rek kapnak hozzáférést egy adott céges géphez, amivel hozzáférnek a teljes belső hálózat-

hoz.

 Egy harmadik megoldás is létezik, ami pedig nem más, mint hogy az adataink máso-

latát külső hordozókon is tároljuk. Ugyanis, ha egy zsarolóvírus titkosítja az adatainkat, ott 

a fő probléma az, hogy nem tudunk többé hozzájuk férni. Ám ha rendelkezünk másolatok-

kal, akkor az adataink továbbra is elérhetőek lesznek számunkra, amikből újjáépíthetjük 

összeomlott rendszerünket. 
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Szabadrablás: adatlopás 
letöltéssel jelszóvédelem 
nélküli hordozóról
 Sokan gondolják, hogy ha a számítógépünk jelszóval van ellátva, akkor ami benne 

van, ahhoz mások nem férhetnek hozzá. Ám gyakran elfelejtik, hogy az adatok a merevle-

mezen vagy SSD-n vannak, amik könnyen kioperálhatóak egy számítógép testéből, s rá-

csatlakoztatva azt egy másikra, kb. pendrive-ként működve minden adatot leszedhetünk 

róla. Ennek oka, hogy ilyen esetben nincs szükségünk jelszóra, sem a bejelentkezési ada-

tok megadására. Pláne akkor zavaró ez, ha ténylegesen egy pendrive-ot veszítünk el. Épp 

ezért fontos, hogy az adathordozókat is megfelelő védelemmel lássuk el. Ez megelőzhető 

teljes lemez titkositás alkalmazásával. Erre több software is elérhető a legtöbb operáci-

ós rendszeren. Ezek sem mind egyenlően megbízhatóak, például a Microsoft „BitLocker” 

rendszere az egyik, már sokszor sérülékenynek bizonyult opció, aminek a használatát nem 

javasoljuk.

“Dugd csak be nyugodtan!”: 
adatletöltés jelszót nem 
igénylő adathordozóról
 Képzeljük el azt a szituációt, hogy találunk egy mobilt az utcán. Első dolgunk ilyen-

kor, hogy ha nincs rajta jelkód védelem, feloldjuk és a kontakt listából felhívjuk a releváns-

nak tűnő személyeket, hogy rajtuk keresztül értesítsük a tulajdonost a megtalálásról. Egy 

ideális világban ez így működik, de ha mi ilyen könnyen megtudtuk nyitni a kontakt listát, 

akkor bárki más is játszi könnyedséggel fér hozzá a tulajdonos online fiókjaihoz, fotóihoz 

és egyéb személyes adataihoz. Egy kutatás bizonyította is, hogy a “becsületes” megtalá-

lók 60%-a meg sem próbálja visszajuttatni a talált eszközt, és ennek a tábornak a 100%-a 

rögtön a tartalmak átvizsgálásába kezd. Az eszköz pedig bármilyen hordozó lehet. 

 A megoldás jelen esetben egy MDM-rendszer (Mobil Device Management) lehet, ami 

egy felhőből felügyeli az eszközöket, és a felhasználó helyzetétől függetlenül támogatja az 

alkalmazások felügyeletét. Pl. ilyen lehet akár egy „Find my phone” vagy egy „Remote lock” 

funkció is. Ennek előnye, hogy például az alkalmazottak személyes mobil eszközein kezelt 

vállalati emaileket és dokumentumokat meg tudjuk védeni, miközben nem sértjük meg a 

privát szférájukat. Szükség szerint pedig ezek távolról is törölhetőek lesznek eszközeikről. 

A legjobb megoldás, ha ez a saját rendszerünk (pl. nagyobb cég esetén céges), és nem 

más, harmadik személynek adunk hatalmat adataink felett.
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A malware-ek
 A digitális vírusok nagyon hasonlóak biológiai társaikhoz, épp ezért a védekezés el-

lenük analógiában sem sokban különbözik. Míg az egyes betegségekkel szemben megelő-

zéssel: vitaminokkal, oltásokkal ellenállóvá tehetjük szervezetünket, úgy a digitális vírusok-

kal szemben is védekezhetünk pl. vírusirtókkal. Ám az oltásokhoz hasonlóan, a vírusirtók 

sem csodaszerek, így mindig előfordulhat olyan helyzet, amikor a vírus bejut a rendszerbe. 

 Ám mi a Zero IT Lab-nél (csapat és személyes szinten sem) támogatjuk a vírusirtók 

használatát, mert pont a vírusirtók teszik ki a rendszert a fenyegetésnek. Mivel többségük-

ben kernel módban futnak, és maguk a vírusirtók is sérülékenyek lehetnek, ezen keresztül 

egy hacker bejuthat a rendszerünkbe. 

 Ráadásul privacy szempontból is aggályosak, hiszen minden privát fájlunkhoz hozzá-

férnek, és van, hogy azokat analízálás céljából feltöltik a vírusirtót kiadó gyártó saját szer-

vereire. Fontos megemlíteni azt is, hogy egy vírusirtónak legfeljebb  a „nagyon nem hozzá-

értő felhasználóknál” van létjogosultsága, de akit picit is érdekel ez a téma, inkább legyen 

tudatos és ne használjon vírusirtó programot. 

 Az alternatíva pedig, hogy ismeretlen forrásból származó futtatható állományokat 

nem futtatunk. Ugyanis így a szokásos „vírusirtó” feladatköre szinte teljesen megszűnik, és

szükségtelenné teszi azt. De itt is meg kell említenünk, a korábban bemutatott következő 

generációs vírusirtókat. 

A belső ellenség: 
dokumentumok 
kiszivárogtatása
 A cyber security leggyengébb láncszeme mindig az ember. Lehet nekünk a legbiz-

tonságosabb rendszerünk, ha az adataink olyan belső ember kezébe kerülnek, akik vissza-

élnek vele, a baj elkerülhetetlen. 

 Ezt csak úgy tudjuk kivédeni, ha megvannak a megfelelő céges biztonsági policy-k, 

hogy például csak a megfelelő emberek kapnak hozzáféréseket az érzékeny adatokhoz, 

vagy csak akkor kerül valakihez egy dokumentum a cégen belül, ha valóban dolgozik is raj-

ta. Ám így is csak minimalizálni lehet a támadási felületeket. Olyan esetekben pedig, amikor 

print szivárogtatásról beszélünk, akkor előfordul, hogy a nyomtatók által elhelyezett meta 

adatokból ki lehet következtetni, hogy honnan származik a dokumentum, s így eljuthatunk 

a szivárogtatóhoz. 

 Illetve megelőzés képpen szintén alkalmazható a korábban említett Social Engine-

ering is, amivel azt teszteljük le, hogy egy adott cég rendszere milyen szinten törhető fel 

emberi oldalról, és mit lehet tenni ezek ellen.
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A hardver hatalma: 
fizikai biztonság és behatolás 
kockázata
 Fontos szem előtt tartanunk azt a tényt, hogy a kiberbiztonság nem csak a digitális 

térben létezik. Szervereinkhez mindig tartoznak hardverek is, amelyek fizikailag hozzáfér-

hetőek, és léteznek olyan támadások, melyek a fizikai eszközök ellen irányulnak. Épp ezért 

fontos, hogy ideális esetben ne az irodán belül legyen a szerverszoba.   

 Az irodáknál viszont fontos, hogy legyen elektronikus zár az ajtókon, álpadló a helyi-

ségben, automatikus tűzoltó berendezés, és emellett természetesen az egész iroda fizikai 

biztonságáról is gondoskodnunk kell. A megoldás itt, hogy rendelkezünk egy olyan adat-

központtal is, ami fizikailag máshol foglal helyet. A védelem bonyolultsága miatt célszerű a 

biztonsági rendszert is IT security szakemberekkel megterveztetni. 

Nincs biztonsági másolat: az 
adatarchiválás hiánya 
 Nem feltétlen kell hacker támadás ahhoz, hogy egy vállalat adatokat veszítsen. Eh-

hez elég pusztán az is, ha elromlanak az eszközök és az azokon tárolt adatokról nem ké-

szült korábban biztonsági másolat.

  De könnyen előfordulhat olyan helyzet is, amikor  egy cég rendelkezik ugyan  bizton-

sági másolattal, de azok is megsemmisülnek, ehhez elég pl. egy tűzvész. Épp ezért célsze-

rű adatainkat egy külső tárhelyszolgáltatónál üzemeltetett szerver-központban, minden-

képpen a tároló cég számára is titkosított formában tárolni, amit a köznyelv „felhőnek” hív.  

 Fontos azonban az, hogy az az elképzelés, miszerint a tárhely technológiai szem-

pontból biztonságos, csupán egy mítosz. Mivel a klasszikus értelemben véve nincs „felhő” 

csak mások szerverei vannak. Mások szervereihez pedig mások férhetnek hozzá, vagyis az 

adatainkat ezesetben sose tudhatjuk olyan szempontból biztonságban, hogy más nem fog 

hozzáférni. Ugyanakkor ez is csupán egy opció, hiszen magunk számára is tudunk alkotni 

olyan megoldást, amivel az adataink  nincsenek kitéve olyan veszélyeknek, mint az említett 

fizikai megsemmisülés. 
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Eső után köpönyeg: 
mit tehetünk, ha 
hackertámadás 
áldozatává válunk?
 Szomorú tény, de nem létezik 100%-ban biztonságos rendszer. Mint azt bemutattuk, 

számos helyről érkezhet támadás egy vállalat informatikai rendszere irányába. Az egyik 

fő probléma pedig, hogy a meghackelt vállalatok sokszor csak jóval később, az incidens 

után jönnek rá arra, hogy támadás áldozatává váltak. Épp ezért a védelem önmagában nem 

elég, folyamatos felügyeletre van szükség. 

 Erre a feladatra alkalmas egy IDS (Intrusion Detection System) behatolás érzéke-

lő rendszer, vagy egy korszerűbb UBA (User Behavior Analysis - felhasználói-magatartás 

elemző) rendszer, valamint egy SIEM (Security information and event management) is.

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy IT biztonsági szakemberek rendszeresen végezzenek 

sérülékenység vizsgálatot (penetration testing) a vállalatok rendszerén, hogy még a hacker 

támadások előtt felfedezzék, az adott rendszer gyenge pontjait és időben ki lehessen javí-

tani azokat. 

 Fontos még szót ejtenünk, a forensincs-ról is: ugyanis, ha beüt a baj, érdemes azon-

nal lekapolcsi a rendszert a világhálóról. Magukat a gépekez viszont többnyire nem szük-

séges kikapcsolni, mert előfordulhat, hogy a malware csupán „runtime” elemezhető. A 

forensics-hez nagyon hasznosak a napló fájlok a rendszer összes hálózati eszközéről és 

szerveréről/munkaállomásáról. Ha pedig rendelkezünk backup rendszerrel vagy backup 

adatokkal, azokat szeparáljuk el az eredeti rendszertől, nehogy azt is érinteni tudja a táma-

dás. Eközben az eredeti rendszert legalább házon belül hagyjuk futni, amíg a szakemberek 

oda nem érnek, és kézbe nem veszik a dolgokat. 

 

 Ha pedig megtörtént a baj, azonnal forduljon 
IT biztonsági szakemberhez!
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Mi motivál egy 
hackert?  
Támadó (fenyegetés) típusok:
Ezt látjuk, ha kinyitjuk egy hacker 
szerszámosládáját
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1. A Script kiddie
 A script kiddie-hez jellemzően elég a limitált szakmai tudás, épp ezért limitált az így 

megszerezhető információk mennyisége is. Az ezt használó hackernek általában limitált 

erőforrásai vannak, és főleg csak szórakozásból vagy erőfitogtatásból csinálja, amit csinál. 

Ezek a delikvensek főleg mások által “készített” eszközöket használnak, és a morális moti-

vációjuk sem lép túl azon, hogy kikaptak valakitől a Call of Duty-ban, ezért bosszúból meg-

hackelik az őket legyőző gépét. Ám annak ellenére, hogy látszólag komolytalannak tűnnek, 

elég sokan vannak, így nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert tudnak kellemetlen perceket 

okozni. 

Így lehet védekezni ellenük: 
Mivel általában az ismert sérülékenységeket használják ki, egy gyakran 

frissített rendszert és egy tudatos felhasználót nem tudnak megtámadni. 

2. A Hacktivist csapat
 Az ilyen csapatok jellemzően magas kollektív szakmai tudással rendelkeznek. 

Ugyanakkor rájuk is igaz, hogy limitált információszerző képességük van, révén, hogy 

szintén limitált erőforrásokkal operálnak. Motivációjuk ideológiai okokra vezethető vissza, 

és főleg figyelemfelkeltésből támadnak: pl. meghackelik egy állatkísérletekkel foglalkozó 

szervezet rendszereit, vagy épp az ISIS toborzó oldalait. Érdekes tény esetükben, hogy a 

csapatok mögött szinte mindig több névtelen (anonymous hacker) ember áll, akiket a kö-

zös ügy elleni harcuk köt össze. Céljuk főleg a “világ jobbá tétele” etikailag megkérdőjelez-

hető módszerekkel. 

Így lehet védekezni ellenük: 
Mint vállalat, kerüljük el a morálisan ingoványos szakmai és kulturális területeket.
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3. Az elégedetlen / rosszindu-
latú (ex)alkalmazott
 Ha megsértettük egy kollégánkat az könnyen a cégünknek is kárt okozhat. Az ilyes-

fajta hackerek csoportja egy viszonylag hibrid faj: változó szakmai tudással rendelkeznek, 

ami erősen szakterület függő. Itt már jelentős az információszerző képesség, ami fakadhat 

abból, hogy az (ex)alkalmazott jól ismeri a cég rendszereit, vagy éppen későn (vagy egyál-

talán nem) lettek visszavonva tőle a hozzáférési jogok. 

 Ezen hackerünknek általában limitáltak a támadásra szánt anyagai erőforrásai, de a 

céges jogosultságai ezt a problémát könnyen megoldhatják. Motivációja egyértelműen a 

bosszú és/vagy haszonszerzés: pl. egy korábbi Tesla alkalmazott úgy vágott vissza azért a 

sértésért, hogy nem léptették elő, hogy belső bizalmas információkat juttatott ki illetéktelen 

kezekbe, ami jelentős PR és gazdasági károkat okozott a vállalatnak.

Így lehet védekezni ellenük: 
Jól tagolt hozzáférési jogosultságok a szervezeten belül. 

A hozzáférés időszerű visszavonása az elbocsátandó kollégától.

4. Cyber bűnszervezetek és 
cyber terrorizmus
 Mint azt a neve is sugallja, ez már egy komoly kategória. Az ilyen csapatokra jellem-

ző a komoly szakmai tudás (ami lehet saját vagy megvásárolt) és az, hogy jelentős infor-

mációszerző képességgel rendelkeznek. Emellett komoly emberi és anyagi erőforrásokkal 

működnek. Céljuk az anyagi haszon, emellett pedig politikai vagy üzleti ügyek motiválják 

őket. Ismert példa a Lazarus Group, akik többek között a hírhedt WannaCry vírust készítet-

ték. 

Így lehet védekezni ellenük: 
A Hackerek általában nagy cégeket támadnak, ám ha nagy cégeknek szállítunk be, és erős 

az informatikai kapcsolat köztünk, mi is könnyen célponttá válhatunk. Gyakori vizsgálattal 

és a kárelhárítás megkönnyítésével felkészülhetünk arra az esetre, ha célkeresztbe kerül-

nénk.
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5. Állami, titkosszolgálati 
cyber harcosok
 Az előző kategória párja, az államilag szponzorált, jellemzően a titkosszolgálatok 

alá tartozó “fehér sapkás” hackerek. Itt is komoly szakmai tudás van jelen (remélhetőleg 

komolyabb, mint a cyber terroristáknál), és ők rendelkeznek a legnagyobb információszer-

ző képességgel. Szinte végtelen mennyiségű emberi és anyagi erőforrással rendelkeznek. 

Céljuk a cyber háborúk megnyerése, és az állami politikai célok érvényesítése. 

Így lehet védekezni ellenük: 
A hasonsonlóságok miatt, a védelem kulcsai ez esetben ugyanazok, 

mint a 4. pontban leírtak.
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Most, hogy az alapokat átvettük, tesz-
telje Cyber Security checklist-tünkel, 

hogy mennyire tudatos Ön, az 
IT biztonság terén.

 



Vállalati kockázat és 

felelősség checklist  
Ha itt minden pontot ki tud pipálni, akkor 
biztos lehet benne, hogy cége a lehető 
legnagyobb biztonságban van:
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Rendszer (infrastruktúra és software) 
tervezése előtt/közben konzultálunk 
IT biztonsági szakemberrel

Fejlesztéseinknél, mérföldkövek lezárása-
kor, publikálás előtt megvizsgáljuk a 
rendszer sérülékenységét

Amennyiben külső beszállító fejleszt új 
rendszert, bevezetés előtt megvizsgáltat-
juk a rendszer sérülékenységét

Meglévő, működő rendszereinket fejlesz-
tés után sérülékenységvizsgálati tesztnek 
vetjük alá

Gondoskodunk fejlesztőink IT biztonsági, 
valamint a felhasználóink biztonságtudatos 
képzéséről

Amennyiben nem tudta kipipálni az összes

rubrikát, úgy ajánljuk lépjen velünk kapcsolatba,

hogy biztonságban tudhassa IT rendszereit.
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Utószó

 Mostanra a kedves olvasó is láthatja, hogy a cyber fenyegeté-

seket, kockázatokat, védelmi megoldásokat, és nem utolsó sorban 

saját felelősség vállalásunkat érdemes egy holisztikus megközelítéssel 

kezelni. 

 Nem létezik olyan csoda-eszköz, aminek megvásárlásával egy 

csapásra megoldódik minden biztonsági probléma. Ellenben szeren-

csére vannak olyan magasan képzett cyber szakemberek és kutatók, 

akik munkájuk révén a lehető legminimálisabbra tudják csökkenteni a 

cégek fenyegetettségét. 

 Akárcsak a saját testi egészségünknél, az informatikai rend-

szerek esetében is igaz, hogy sokkal olcsóbb és kifizetődőbb a 

megelőzésre fordítani a budget-et, mint később az orvoslásra (már 

amennyiben orvosolható a helyzet, hiszen sok esetben végleges ösz-

szeomlásokról van szó). 

 Mi a Zero It Lab-nél ügyfeleink kényelmét és költségtakarékos-

sági szempontjait tartjuk szem előtt, ezért olyan különféle cyber biz-

tonsági megoldásokat nyújtunk, amelyek révén Ön nyugodtan aludhat 

éjjel, tudván cége informatikai rendszere a lehető legnagyobb bizton-

ságban van. 

 Reméljük, hogy e kiadvány tartalmazott minden olyan informá-

ciót, aminek révén a tisztelt olvasó szeme elé tárult a kiber-biztonság 

“Nagy Képe”, és jóval magabiztosabban birkózhat meg az informatikai 

rendszerekre leselkedő veszélyekkel. 
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Hiszünk benne, hogy a cyber 
biztonság mindenkinek jár! 
Lépjen kapcsolatba velünk és 
kérjen a rendszerére szabott 
egyedi adatvédelmi 
megoldásokat!  

zeroitlab.com


