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A NIST SP 800-53 szabvány 
áttekintése, és alkalmazása a 
2013. L. törvény kapcsán



A 2013. évi L. törvény

• Törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról 

• Az Országgyűlés 2013. április 15-én fogadta el  

• Hatályba 2013. július 1.-én lépett 

• Már 2013 évre is meghatározott határidőket  

• melyeket az adott szervezetek nem igazán tartottak be azóta sem! 😊 

• Végrehajtási rendeletek késve készültek el, azóta módosították: 

77/2013 (XII.19.) NFM rendelet helyett 41/2015. (VII.15.) BM rendelet 



A 2013. évi L. törvény

• Módosította a 2015. évi CXXX. törvény: 

• az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az 
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi L. törvény módosításáról



Kikre vonatkozik?

• Állami és önkormányzati szervek  
(Kormány és kormánybizottságok kivételével) 

• Köztársasági Elnöki Hivatal 
• Országgyűlés Hivatala 
• Alkotmánybíróság Hivatala 
• Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, az Ügyészség 
• Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
• Állami Számvevőszék 
• MNB 
• Fővárosi és megyei kormányhivatalok 
• Helyi és nemzetiségi Önkormányzatok képviselő testületének hivatala 
• Magyar Honvédség



…és az apróbetűs rész… 😊

• Akikre még vonatkozik: 

• Aki az állam és az önkormányzatok számára adatkezelést végez.  

• Aki a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozója.  

• Aki/Ami kritikus információs rendszerelem (infrastruktúra (üzemeltetője)), 
illetve ennek minősített szervezet.



Felelős

Az intézmény vezetője!!



ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

• Az EIR-ek teljes életciklusában meg kell valósítani, és biztosítani kell: 

• az EIR-ben kezelt adatok és információk  

• bizalmasságát (B) 

• Sértetlenségét (S) 

• Rendelkezésre állását (R) 

• Az EIR-ek és rendszerelemeinek 

• zárt, teljes körű, folytonos 

• kockázatokkal arányos védelmét

CIA=BSR



ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A meghatározott követelményeket biztosítani kell: 

• fizikai 

• adminisztratív 

• logikai 

védelmi intézkedésekkel, amelyek támogatják: 

• a megelőzést és a korai figyelmeztetést 

• az észlelést 

• a reagálást 

• a biztonsági események kezelését. 



BIZTONSÁGI SZINT, BIZTONSÁGI OSZTÁLY

• Az intézményre, és az egyes szervezeti egységekre meg kell határozni, 
melyik biztonsági szintbe tartozik (1-5) 

• Az EIR-eket biztonsági osztályokba kell sorolni (1-5)























…AVAGY MIT SEGÍTHET A NIST?

• Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity 

• Framework Core 

• Framework Implementation Tiers 

• Framework Profile











NIST SP 800-53 REV4.

Security and Privacy Controls for Federal Information Systems 
and Organizations

















ÖSSZEFOGLALÁS

• A 2013 évi L. törvény és a 41/2015 BM rendelet 

• hiánypótló, mindenképp szükség volt rá 

• önmagában majdhogynem pilótavizsgás 

• az intézmények még mindig nem szembesültek azzal, hogy belső 
erőforrásból nem, vagy nem teljes mértékben képesek megfelelni 

• A NIST publikációi 

• magyarázatot, implementálási segédletet és iránymutatást adnak 

• használjuk tehát! 😊 
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