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1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

A fejlett XXI. századi társadalmak egyre nagyobb mértékben függenek a különböző 

(energetikai, kommunikációs, informatikai, közlekedési, ellátási, stb.) infrastruktúráktól és 

ezek az infrastruktúrák maguk is kölcsönösen függenek egymástól. A társadalmi, gazdasági és 

hétköznapi élet működési folyamatai egyre inkább veszélyeztetettek a legfontosabb – 

kritikusnak nevezett - infrastruktúrák működésének, szolgáltatásainak megszakadása esetén. 

A kritikus infrastruktúrák működése napjainkban már szinte elképzelhetetlen az informatika 

eszközeinek, rendszereinek, alkalmazásainak támogatása nélkül. Ez az informatikai támogatás 

részben önálló információs infrastruktúrák révén, részben önmagukban kritikus infrastruktúrát 

nem alkotó, támogató összetevők révén jelenik meg. A támogató informatikai rendszerek 

jelentős részének működésében lényeges, esetenként kiemelt szerepet játszanak különböző 

adatbázisok is. 

Adatbázisok számos kritikus infrastruktúrában megtalálhatóak és ezek közül sok esetben 

biztonságuk megsértése az adott kritikus infrastruktúra biztonságát fenyegeti. Ebből 

következően lényeges kérdés az adatbázis-biztonság és ennek szabályozása kritikus 

infrastruktúra védelem szempontjából vett vizsgálata.  

Az elektronikus közigazgatásnak szükséges és alapvető feltétele az adatoknak, 

nyilvántartásoknak elektronikus tárolása, mely leggyakrabban adatbázisok segítségével 

valósul meg. Ezért az elektronikus közigazgatás területén fontos feladat az adatbázis-

biztonság megvalósítása, ennek szabályozása, támogatása és ellenőrzése.  

A hazai közigazgatási informatika védelmére készült KIB 25. és 28. ajánlások az informatikai 

védelem átfogó, komplex szabályozását nyújtják, emellett azonban szükség van az 

informatika egyes részterületeinek védelmét részterületi védelmi rendszabályokkal, 

útmutatókkal, ajánlásokkal elősegíteni, különös tekintettel a működés kritikus területeken. A 

közigazgatási informatika védelemben fontos részterület az adatbázis-kezelő rendszerek, 

illetve az azokban tárolt adatok védelme, melynek szabályozása hazánkban jelenleg még 

nincs kidolgozva.  

2. KUTATÁSI CÉLOK 

Kutatási célomnak az adatbázis-biztonság szerepének, fenyegetettség rendszerének és 

szabályozási lehetőségeinek elemzését, illetve kidolgozását jelöltem meg, különös tekintettel 

az adatbázisok kritikus infrastruktúra védelemben és azon belül az elektronikus 

közigazgatásban betöltött szerepére nézve. 

A kutatási cél elérése érdekében a következő részcélok megvalósítását tűztem ki: 
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• Az adatbázis-biztonság alapjainak és az adatbázis-biztonság különböző értelmezéseinek 

feltárása. Az adatbázisokat tartalmazó informatikai rendszerek architektúráinak elemzése, 

illetve az adatbázis fenyegetések különböző formáinak rendszerezése. 

• Az adatbázisok előfordulásának, helyének, szerepének és azonosítási lehetőségeinek 

elemzése, rendszerezése és értékelése a különböző kritikus infrastruktúra szektorokban. 

• Az adatbázis-biztonság szabályozás jelenlegi helyzetének, kereteinek feltárása a magyar 

közigazgatásban. 

• Az adatbázis-biztonság szabályozás fejlesztési irányainak és dokumentumainak 

meghatározása a hazai elektronikus közigazgatásban. 

3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

Széleskörű irodalomkutatást végeztem nemzetközi és hazai szakkönyvek, folyóiratok, kutatási 

munkák és az interneten található információk tanulmányozásával. Áttekintettem a kutatásom 

témáját érintő hazai és nemzetközi jogszabályokat, törvényeket, ajánlásokat. A források 

felhasználásával elemzéseket hajtottam végre, következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztam 

meg. 

Személyes beszélgetéseket, interjúkat folytattam a kutatási témám különböző területein 

dolgozó szakértőivel, illetve részt vettem több, a témával foglalkozó konferencián, szakmai 

napon. A szerzett információk és tapasztalatok feldolgozásával, értékelésével és elemzésével 

hasznosítottam az elhangzottakat a kutatásom folyamán. A kutatási célok elérése érdekében a 

munkám során felhasználtam a rendszerezést, a kritikai adaptációt, más kutatások 

másodelemzését, az összefüggéseknek az analízis és szintézis módszereivel való 

feldolgozását. 

4. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 

A doktori értekezésem négy fejezetből áll. Az első fejezetben elemeztem az adatbázis-

biztonság különböző értelmezéseit és a fogalomban idők során bekövetkezett változásokat; 

feltártam az informatikai biztonság és az adatbázis-biztonság kapcsolatrendszerét; 

meghatároztam az adatbázis-biztonság helyét, szerepét az informatikai biztonságon belül és az 

általam alkalmazott adatbázis-biztonság fogalom értelmezését. Továbbá elemeztem az 

adatbázisokat tartalmazó informatikai rendszerek architektúráit és komponenseit; feltártam az 

adatbázis sérülékenységek különböző formáit és rendszereztem az adatbázis fenyegetéseket. 
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A második fejezetben összefoglaltam a kritikus infrastruktúrák fogalmi kérdéseit, támadási 

módszereit és védelmi lehetőségeit; elemeztem a kritikus infrastruktúrák azonosításának 

kérdéseit. Feltártam, rendszereztem és általánosságban értékeltem az adatbázisok 

előfordulását, helyét és szerepét a különböző kritikus infrastruktúra szektorokban. Bevezettem 

a kritikus adatbázis fogalmát; feltártam a kritikus adatbázisok azonosításának lehetőségeit. 

A harmadik fejezetben elemeztem a magyar elektronikus kormányzat felépítését és ebben az 

adatbázisok helyét, szerepét. Elemeztem az informatikai biztonság szabályozását a magyar 

közigazgatásban, megállapítottam ebben az adatbázis-biztonság szabályozásának hiányát. 

Végül bemutattam az USA haderejében kifejlesztett adatbázis-biztonsági szabályozást, mint 

egy létező modellt.  

A negyedik fejezetben elemeztem az adatbázis-biztonsági útmutatók és ellenőrzési listák 

felépítését, szerepét és ajánlást tettem a hazai adatbázis-biztonság szabályozásának rendjére és 

fejlesztési irányaira. Végül bemutattam egy közigazgatásban hasznosítható általános 

adatbázis-biztonsági útmutatót. 

5. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

Az adatbázis-biztonság fogalmának elemzésekor meghatároztam a biztonság alanyát, ennek 

védendő tulajdonságait. Az adatbázis-biztonság alanyának mind az adatbázisban tárolt 

adatokat, mind az azokat kezelő adatbázis-kezelő rendszereket tekintem, védendő 

tulajdonságok közé elsődlegesen a bizalmasságot, sértetlenséget és rendelkezésre állást 

sorolom. Megállapítottam, hogy az adatbázis-biztonság az informatikai biztonság egyik fontos 

részterülete, ugyanakkor azt csak az informatikai rendszer többi elemével egységben, 

komplex módon lehet megvalósítani.  

Értekezésemben elvégeztem az információs jellegű adatbázis fenyegetések rendszerezését, 

ehhez többféle szempontrendszert is megadtam. Az informatikai rendszerek védelme és az 

adatbázis-biztonság megvalósítása szempontjából legfontosabbnak a támadási pont szerinti 

rendszerezést tartom. Az adatbázis fenyegetéseket a támadási pont (azaz a támadás által 

kihasznált sérülékenység architektúrában elfoglalt helye) szerint rendszerezve 

megkülönböztettem az adatbázis-kezelő rendszernek, az adatbázisokban tárolt adatoknak, az 

adatbázis-kezelő rendszer platformjának, a hálózatnak és az alkalmazásoknak a 

sérülékenységeire épülő támadásokat, és ezek alapján gyűjtöttem össze adatbázis 

fenyegetéseket. 

Dolgozatomban áttekintettem a kritikus infrastruktúrák fogalmi kérdéseit és elemeztem a 

kritikus infrastruktúrák azonosításának módszereit. A kritikus infrastruktúra azonosítás 
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végterméke egy vagy több kritikus infrastruktúra lista, mely a védelem tárgyait tartalmazza. 

Mivel hazánkban kritikus infrastruktúra lista megalkotására még nem került sor, ezért külföldi 

példák vizsgálatán keresztül fogalmaztam meg javaslatokat a lista létrehozásának 

folyamatához, mely a kritikus szolgáltatások és azok minimális működési szintjének 

meghatározására épül. 

Az értekezésben elemeztem és összegeztem az adatbázisok általános helyét és szerepét a 

különböző kritikus infrastruktúra szektorokban. Megállapítottam, hogy számos 

infokommunikációs szolgáltatás esetében az alapvető adatbázisok jelentős szerepet játszanak, 

sérülésük, meghamisításuk országos méretű hatással jár. A kritikus infrastruktúrákban vannak 

olyan adatbázisok, amelyek biztonsága az adott kritikus infrastruktúra biztonságának alapvető 

összetevője. Ezen adatbázisok megnevezésére javasoltam bevezetni a kritikus adatbázisok 

kifejezést.  

A kritikus adatbázisok azonosítása kapcsán két módszert különböztettem meg. Az első 

módszer a kritikus szolgáltatások középpontba állítására épül. Eszerint azonosítani kell az 

adott kritikus szolgáltatás mögött álló adatbázisokat, majd el kell végezni ezek kritikusság 

szerinti priorálását. A második módszer nem a szolgáltatásokból, illetve azok kritikusságának 

megközelítésből indul ki, hanem magából az adatbázisból, illetve az abban nyilvántartott 

adatokból.  

Értekezésemben az adatbázis-biztonság- állami szabályozásának lehetőségeit vizsgáltam. 

Mivel az informatikai biztonság - és ennek részterülete az adatbázis-biztonság- állami 

szabályozása a közigazgatás szereplőire és a kritikus infrastruktúrákra vonatkozóan lehet 

kényszerítő eszköz, továbbá a közigazgatási szolgáltatások a Jogrend - Kormányzat kritikus 

infrastruktúra szektor alágazata, értekezésemben az adatbázis-biztonság szabályozási 

lehetőségeinek vizsgálatát a magyar közigazgatásra behatárolva végeztem el. 

Megállapítottam, hogy bár a közigazgatás informatikai rendszerei igen jelentős mértékben 

adatbázis rendszerek, ennek ellenére az adatbázisok biztonságára vonatkozó specifikus 

előírást a hazai jogszabályok és ajánlások nem tartalmaznak. Az elektronikus közszolgáltatás 

biztonságát szabályozó 223/2009. számú kormányrendeletnek vannak adatbázis-biztonságot 

érintő előírásai, a rendelet egy esetleges adatbázis-biztonság szabályozás számára a kereteket 

adja meg. Az adatbázis-biztonság szabályozásának kapcsán javaslom egy nemzeti 

informatikai biztonsági központ kijelölését, amelynek feladatkörébe tartozna többek közt az 

adatbázis-biztonság felügyelete és megvalósítása is. 

Javaslatom szerint az adatbázis-biztonság szabályozásának egy többszintű rendszert kellene 

alkotnia. A szabályozás egyik részét a szervezet és tevékenység független általános adatbázis-
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biztonsági útmutató alkotná, mely rendszabályok rendezett listájából állna és egy kormányzati 

központi szerv adna ki. A szabályozás másik részét szervezet specifikus dokumentumok 

alkotnák. A szabályozás hatálya alá eső szervezetnek az előző általános útmutató 

adaptálásával ki kellene dolgoznia a saját általános adatbázis-biztonsági útmutatóját. Továbbá 

az általános követelményeket át kellene fogalmazni konkrét biztonsági kontrollok 

gyűjteményévé (saját adatbázis-kezelő rendszer és az aktuális működési környezet alapján), 

ez lenne a szervezet adatbázis-biztonsági ellenőrző listája. Ebből a két dokumentumból épülne 

fel a szervezet adatbázis-biztonsági szabályzata. Értekezésem végén ajánlást tettem egy 

közigazgatáson belül használható általános adatbázis-biztonsági útmutatóra. 

6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Kialakítottam az adatbázis fenyegetések támadási pontok szerinti rendszerezését. 

2. Rendszereztem és értékeltem az adatbázisok helyét és szerepét a különböző kritikus 

infrastruktúra szektorokban. 

3. Bevezettem a kritikus adatbázis fogalmát és meghatároztam azonosításuk lehetőségeit. 

4. Meghatároztam az adatbázis-biztonság szabályozásának javasolt rendjét és fejlesztési 

irányait a magyar közigazgatásban. 

5. Elkészítettem egy közigazgatásban hasznosítható általános adatbázis-biztonsági útmutatót. 

7. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

Kutatási eredményeim felhasználhatóak a következő területeken: 

1. A kritikus adatbázisok meghatározásának folyamatában 

2. Az adatbázis-biztonság szabályoz fejlesztésében a magyar közigazgatás területén 

3. Az adatbázis-biztonsági útmutató az informatikai biztonság megvalósításában 

8. AJÁNLÁSOK 

Értekezésem a téma további kutatásához szakirodalomként felhasználható. 

Javaslom az értekezésemet felhasználni a kritikus információs infrastruktúrák, az adatbázis-

biztonság és az elektronikus közigazgatás biztonságával kapcsolatos szakterületeken folyó 

felsőoktatási alap, mester és doktori képzésekben tananyagként. 

Javaslom az értekezésemben megfogalmazottakat felhasználni az adatbázis-biztonság 

szabályozás fejlesztésének folyamatában a közigazgatás és a kritikus infrastruktúra védelem 

területein. A doktori dolgozatom mellékletében található adatbázis-biztonsági útmutató 
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felhasználható bármely szervezet számára az adatbázis-biztonság megvalósítása és 

szabályozása folyamatában. 
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