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Forrás: Synergy Research Group, 2015

Az öt legnagyobb felhőszolgáltató



De mi a helyzet a biztonsággal?
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Történet, definíció, osztályozás



Evolúció: hasonló, sokkal gyorsabb
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XIX. század vége
helyben generált villamosság

XX. század eleje
„felhőben” generált villamosság



Történet
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„Ha a jövő számítógépe olyan lesz, amely mellett 
érvelek, akkor egy nap a számítástechnika nyilvános 
közművé válhat, úgy, ahogy a telefonhálózat.”

„A számítástechnikai közmű egy új és fontos iparág 
megalapozója lehet.” 

John McCarthy (Princeton, MIT, Stanford)

1961

1964

ARPANET projekt

J.C.R. Licklider (MIT, Pentagon, IBM)



Történet
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IBM S/370
az első elterjedt virtualizációs platform

1970

1999
salesforce.com
az első sikeres vállalati felhőszolgáltatás

World Wide Web
Tim Berners-Lee (CERN)

1991
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Virtualizáció
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Alkalmazások

Op. Rendszer 

1

Hardver 1 Közös hardver

Alkalmazások

Op. Rendszer 

2

Hardver 2

Alkalmazások

Op. Rendszer 

3

Hardver 3

Virtualizációs réteg

Alkalmazások

Op. Rendszer 

1

Alkalmazások

Op. Rendszer 

2

Alkalmazások

Op. Rendszer 
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Felhő
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Masszív virtualizáció

Hálózati hozzáférés

Mért szolgáltatás

Uniformizálás

Rugalmasság
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A felhő meghatározása
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Felhő = költséghatékony, igény szerinti adattárolási és feldolgozási 
kapacitás a hálózaton keresztül

Alapvető ismérvek

Szolgáltatási 
modellek

Működtetési 
modellek

Forrás: NIST



Erőforrások a felhőben - példák



Kvíz

Hány fizikai gép van az Amazon felhőben?

B)    200 000 – 500 000

C)    500 000 – 1 000 000

D) 1 000 000 – 2 000 000

E)  több mint 2 000 000
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Előnyök és kockázatok



A lényeg
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Hagyományos adatközpont Felhő



Pénzügyi előnyök
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Stratégiai előnyök
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Részvényesi érték

Gyorsaság

Hatékonyság

Piacnyerés

Pointy Haired Boss



Informatikai előnyök és kockázatok
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Biztonsági előnyök és kockázatok
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Méretgazdaságosság

Standard építőelemek

Gyors és hatásos frissítés

Egyszerűbb biztonságmenedzsment

Magas redundancia

Koherens kontroll lehetőségek

Kontrollvesztés

Szabványos ÁSZF

Adatvédelmi problémák

Egyedi virtualizáció

Elkülönítés

Auditálhatóság

Törvényi megfelelés

Szállítótól való függés



Kontrollvesztés: az auditor nézete
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Kontrollvesztés: ahogy a szolgáltató látja

“Customers concentrate on systems and apps while [Provider] manages infrastructure”
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Facilities

Physical security

Computing infrastructure

Storage infrastructure

Networking infrastructure

Virtualization

Hardening

Network configuration

Security groups

OS firewalls

Operating systems

Application security

Service configuration

Authorization

Account management

More secure and compliant 
than most entities can be 

on-premise

Provider
responsibility

Customer
responsibility 

Result



Szabványos ÁSZF

If you use the [Provider] Site, you are responsible for maintaining the
confidentiality of your [Provider] account and password and for
restricting access to your computer, and you agree to accept
responsibility for all activities that occur under your account or
password.

[Provider] reserves the right to refuse service, terminate accounts, 
remove or edit content in its sole discretion.”
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Nem vagyunk felelősek 
ha elszórjuk a 
jelszavadat. Sorry.

Egyébként meg, azt 
csinálunk amit 
akarunk. Sorry.



Adatvédelem

We will not disclose Your Content to any government or third party […] 
or move Your Content from the […] regions selected by you; except in 
each case as necessary to comply with the law or a binding order of a 
governmental body. 

Unless it would violate the law or a binding order of a governmental
body, we will give you notice of any legal requirement or order
referred to in this Section.
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Nem számít, ha EU-s 
adatközpontba kérted az 

adataid. Sorry.

Gyakran nem fogjuk 
elmondani, hogy kiadtuk az 

adataid. Sorry.



• Számos „gag order”-t adnak ki évente
• Sok ezek közül sosem jár le
• A Microsoft szerint a törvény alkotmányellenes
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• A pert megnyerte a Microsoft
• Nem kötelező kiadni nem USA-beli szerveren tárolt adatot
• Nemzetközi jogsegély alapján kell intézni
• Jó irány: a felhasználók részesülhessenek a saját országuk 

joga szerinti adatvédelemben, még ha máshol is van az 
adatuk

34



Ki fér hozzá bizalmas adatainkhoz?

1. megoldás: minden műveletet titkosítva végzünk



Ki fér hozzá bizalmas adatainkhoz?

2. megoldás: a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott biztonságos zónát használjuk



Ki fér hozzá bizalmas adatainkhoz?

3. megoldás: megbízunk a szolgáltatóban



Egyedi virtualizáció

▪ Zárt forráskód

▪ Az implementáció részletei nem 
ismertek

▪ Nem lehet beszerezni és tesztelni

▪ Auditált, de a részletek nem 
ismertek

▪ Biztonságilag kritikus elem

38

Hardver

Hipervizor

OS 1

VM 1

OS 2

VM 2

OS 3

VM 3



Elkülönítés

A virtuális erőforrásaink megosztott hardvereken futnak
▪ Kikkel osztozunk a hardveren?

▪ Mennyire kell tartanunk támadástól?

▪ Hogyan tudunk védekezni?

Lehetséges megoldások
▪ Virtual private cloud

▪ Dedicated instance

▪ Dedicated host

▪ Bare metal cloud

▪ On-premise cloud

39



Virtual private cloud (AWS)

40



Dedicated instance vs dedicated host
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dedicated instance dedicated host

rálátunk a 
fizikai szerver 

paraméterekre

nem látunk rá 
a fizikai szerver 
paraméterekre

virtuális gép (nincs affinitás)

fizikai szerver

virtuális gép (van affinitás)



Bare metal cloud
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Hardver

OS 1

VM 1

OS 2

VM 2

OS 3

VM 3

szolgáltató hatásköre

ügyfél hatásköre



On-premise cloud

Fából vaskarika

Saját adatközpontban elhelyezett szerverek

A szolgáltató menedzseli, és méri a használatot

Felhasználói élmény hasonló, mint a valódi cloud megoldásokban

Leginkább klasszikus outsourcing-hoz hasonlít

43



A felhő összefoglalva

Az utóbbi 20 év legnagyobb változása az IT-ben

Hallatlan teljesítmény, rugalmasság és rendelkezésre állás

Kiváló ár / érték arány

Elvileg nagyon magas biztonsági szint 

DE
Nem eléggé transzparens működés 

Specifikus aggályok
▪ Kontrollvesztés
▪ ÁSZF alkalmatlan szabályozott iparág esetén
▪ Adatvédelem

A közvetlen ellenőrzés helyébe a bizalom lép
▪ A felhőszolgáltatóban
▪ A felhőszolgáltató auditoraiban

44



Vizsgálat



A jelenlegi helyzet Magyarországon

Még nincs kritikus IT funkció felhőbe kiszervezve

Banktitkot is tartalmazó adat már van felhőben

Érdeklődés több felügyelt intézmény részéről

Az intézmények óvatosak, egyeztetnek

Nem vállalati szintű megoldások használatának veszélye
▪ Dropbox, Google Drive, Google Apps, OneDrive

Shadow IT veszélye

46



Áttérés a felhőre
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IT szolgáltatás-
portfolio

Kockázat & kontrollMegvalósíthatóságMegtérülés

Üzleti 
megfelelőség

Átállás költségei

Költség/haszon 
elemzés

Architektúra 
megfelelőség

Szállítók képességei

Átállás komplexitása

Adat-kontroll 

Szállítók 
megelelősége  

Biztonság

Cloud stratégia

Kiváltás

Kiterjesztés
Konszolidáció

10987654321

Exit
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Az MNB 2/2017. ajánlása

A közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről

Hatálya
▪ felügyelt intézmények

▪ publikus és közösségi felhőszolgáltatások

Szerkezete
▪ Bevezetés: cél, hatókör, meghatározások

▪ A szolgáltatás életciklusa szerinti elvárások

▪ Felhőszolgáltatás-biztonsági alapelvek (életciklustól független elvárások)

▪ Az ellenőrzés szempontjai
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Az ajánlás sarkalatos pontjai

A felhő igénybevétele kiszervezés (amennyiben ügyféladatot vagy 
ágazati titkot érint)

Törvényi megfelelés

Költség-haszon elemzés

Kockázatelemzés

Bizonyosságszerzés

Szerződéses követelmények

Exit stratégia és akcióterv

49



Törvényi megfelelés

42/2015. Kormányendelet a a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a 
viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

Hpt, Öpt, Mpt, Bszt, Bit, Fsztv, Kbftv, Tpt – IT vonatkozású 
paragrafusok

Infotv - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról

Ibtv - 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról
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A döntés-előkészítés során kell meggyőződni 
a megfelelés biztosíthatóságáról



Kockázatelemzés

A döntés-előkészítés része

Hangsúlyos a kivezetés kockázatainak kezelése
▪ exit stratégiát és akciótervet kell készíteni (lásd később)

▪ kilépést nem nehezítő szerződéses feltételeket kell kikötni

▪ az üzleti folyamatok kilépés esetén való működését biztosítani kell, és 
teszteléssel kell ellenőrizni

Rendszeres felülvizsgálat

Teljes kockázatkezelési folyamat (azonosítás, értékelés, intézkedés, 
ellenőrzés)

Jogszabályi előírás be nem tartásából fakadó kockázatot nem lehet 
elfogadni
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Bizonyosságszerzés

A felhőszolgáltatási modell függvényében számos kontrollt a szolgáltató 
működtet

A közvetlen ellenőrzés rendkívül nehéz

Ezért nyilatkozatokra, vállalásokra, független auditokra és tanúsításokra 
kell támaszkodni

Bizonyossági szintek
▪ közepes szintű bizonyosság

▪ magas szintű bizonyosság

Kapcsolat a kockázatelemzéssel: a bizonyosság összhangban kell legyen 
a kockázattal

Általános elvárás a minél magasabb szintű bizonyosság
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Bizonyosságszerzés

Független auditok
▪ ISO 27001

▪ ISO 27017

▪ ISAE 3402

▪ SSAE 16

▪ AT 101

▪ C5

Mennyiben támaszkodhatunk a független auditra?
▪ Ki volt az auditor?

▪ Mi volt az audit hatóköre?

▪ Milyen periódusra vonatkozik az audit?

▪ Tanúsítás (attestation) vagy másvalami?

▪ Pozitív vagy negatív bizonyosság?

▪ Betekintés a teljes jelentésbe?
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ISO 27001 (és társai)
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W. Edwards Deming

Plan

DoCheck

Act Szabvány Téma

ISO 27001 ISMS specifikáció

ISO 27002 ISMS gyakorlat

ISO 27003* Implementációs útmutató

ISO 27004 Metrikák

ISO 27005 Kockázatelemzés



ISO 27017

Az ISO 27001 kiterjesztése a felhőre

A szolgáltató és az ügyfél számára is releváns

Megadja 37 kontroll felhő kontextussal való kiterjesztését

Meghatároz 7 új kontrollt:
▪ CLD.6.3.1 – A felelősség megosztása a szolgáltató és az ügyfél közt

▪ CLD.8.1.5 – Az adatok visszaszolgáltatása

▪ CLD.9.5.1 – A felhasználók elválasztása a felhőben

▪ CLD.9.5.2 – A virtuális gépek konfigurációja és megerősítése (hardening)

▪ CLD.12.1.5 – A felhőhöz kapcsolódó eljárások dokumentációja és 
monitorozása; a szolgáltató kötelessége kritikus eljárásai dokumentációjának 
átadására

▪ CLD.12.4.5 – A szolgáltató képességei, amelyek lehetővé teszik az ügyfél 
oldali monitoringot

▪ CLD.13.1.4 – A virtuális hálózatok konzisztenciája a fizikai hálózatok 
biztonsági politikáival
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ISAE 3402 és SSAE 16

Bizonyosságszerzési (assurance) szabvány

„Bizonyosságot adó jelentések a szolgáltató szervezeteknél működő 
kontrollokról”

Annak bizonyítására, hogy a szervezeteknél megfelelő belső 
kontrollrendszer működik

A SAS70-et váltja fel

Nagyobb hangsúlyt helyez a kontrollok folyamatos monitorozását és 
értékelését célzó eljárásokra

Két típusú jelentés:
▪ Type 1: „Pillanatfelvétel” a kontrollokról (control design)

 egy adott időpontban a kontrollok tervezés szinten megfelelőek voltak

▪ Type 2: „Mozgófilm” a kontrollokról (control effectiveness)
 egy adott periódusra vonatkozóan a kontrollok valójában működtek is
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Szerződéses követelmények

Kifejezetten erős feltételek

Gyakorlatilag az ajánlás betartásának alapjait fektetjük le (behivatkozva 
az alapelveket)

Hangsúlyos:
▪ felmondás, felmondási idő szabályozása

▪ feltétlen ellenőrzési jog az intézmény, az MNB és a tanúsító szervezet 
számára

▪ helyszínek rögzítése

▪ adatbiztonsági és adatvédelmi elvárások, figyelemmel a teljes ellátási láncra

▪ folyamatok és rendszerek biztonságára vonatkozó elvárások

▪ incidenskezelésre és forensic eljárásokra vonatkozó elvárások
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Exit stratégia és akcióterv

Az üzleti folyamatoknak a kilépés alatt és után is zavartalanul 
működniük kell

Szaktudás rendelkezésre kell álljon

Részletes végrehajtási terveket kell készíteni
▪ pesszimista forgatókönyv

Biztonságos adattörlés és erről való bizonyosság
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Felhő biztonsági alapelvek

Adatbiztonság és adatvédelem

Az adatok biztonsága továbbítás közben

A tárolt adatok biztonsága

Adatvédelem

Erőforrások védelme

Informatikai folyamatok biztonsága
▪ Biztonságmenedzsment

▪ Üzemeltetés biztonsága

▪ Fejlesztés biztonsága

Felhasználó- és jogosultságkezelés
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Fontosabb kitételek az alapelvekből

Kockázatarányos, a mindenkor technikai fejlettségi szint alapján 
biztonságosnak tekintett megoldások használata

Adatbiztonság és adatvédelem megfelelőségéről évente meg kell 
győződni

Adattitkosítás és sértetlenség biztosítása

Felhőszolgáltatótól függetlenül tárolt mentések

A sajátnál nem gyengébb biztonság elve

Szolgáltatási szint megállapodások tartásának ellenőrzése

Biztonsági tesztek élesbe állítás előtt és utána rendszeresen

Szigorú jogosultság-kezelés és azonosítás
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Felhő audit gyakorlati szempontok

Ismerjük meg a szolgáltatás kontroll lehetőségeit
▪ Naplók
▪ Riasztások
▪ IAM funkcionalitás 
▪ Szolgáltatás metrikák
▪ Egyéb szolgáltatói jelentések

Határozzuk meg, hogy mit tudunk visszavezetni hagyományos IT audit 
eljárásokra a saját szervezetünknél. Például:

▪ Felhasználó-menedzsment
▪ Logikai hozzáférési kontrollok
▪ Változtatás-kezelés (konfigurációk is)
▪ Monitorozás
▪ Incidens-kezelés
▪ Kapacitás-menedzsment
▪ SLA-menedzsment
▪ Fejlesztés
▪ Tesztelés
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Felhő audit gyakorlati szempontok

A nagy kérdés a szolgálató oldali kontroll-környezet
▪ Helyszíni vizsgálat szinte reménytelen

▪ Induljunk ki a szerződésből

▪ Gyűjtsük be független felek jelentéseit
 Relevancia?

 Időtáv?

 Részletek?

▪ Elemezzük a szolgáltató assurance dokumentációját
 Gyakran külön portálon érhetők el

▪ Állapítsuk meg, mennyiben támaszkodhatunk ezekre…

▪ … és sok szerencsét!
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Assurance portál – Microsoft Service Trust
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Értelmezés – mit mond a cím?
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SOC 2

• Service Organization Control 2

• Biztonsági, rendelkezése állási, feldolgozás integritási, bizalmassági és adatvédelmi kontrollok 
megfelelőségéről szóló jelentés

• Nem publikálható, kontrollált dokumentum

AT 101

• CPA-kkal szembeni követelmények nem pénzügyi típusú kérdésekben kiadott bizonyosságot nyújtó 
jelentések esetén

• Nem az SSAE 16 alatt kodifikált

• Hasonló célú magyar szabvány: MNKS 3000

Type I

• Pillanatfelvétel, a kontrollok tervezés szintű megfelelőségéről ad bizonyosságot

AICPA Trust Services

• American Institute of Certified Public Accountants - USA könyvvizsgálói kamara

• Elvek és szempontok a rendelkezése állási, feldolgozás integritási, bizalmassági és adatvédelmi 
kontrollok megfelelőségének vizsgálatához



Assurance portál - AWS
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Egyéb hasznos eszközök
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Egyéb hasznos eszközök
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Egyéb hasznos eszközök
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Egyéb hasznos eszközök :-)
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Kérdések
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Gaidosch Tamás
gaidoscht@mnb.hu
+36 70 333 1495


