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1. Eszköz:  

Céges vagy saját eszköz áll rendelkezésre? 

 Céges gép felügyeletét (remélhetőleg) az IT látja el, itt sokkal kisebb a 

kockázata annak, hogy nem naprakész a rendszer. 

 Saját eszköznél nincs információ az OS (Operation System), a 

végpontvédelem és a tűzfal állapotáról. Az sem ismert, hogy milyen 

jogosultsággal használható az adott eszköz. Sok esetben rendszergazdaként 

vannak bejelentkezve a felhasználók. Ez a többlet jogosultság komoly 

kockázat, mertegy támadás esetén adott a legmagasabb megszerezhető 

jogosultság. 

 Minden eszköz megosztásait meg kell szüntetni. Az átjárhatóság 

megszüntetésével csökkenthető a kártékony kód terjedésének kockázata. 

 

2. Kapcsolat: 

 Céges hálózattal célszerű VPN kapcsolatot használni. Ilyenkor titkosított 

adatkapcsolat, u.n. VPN tunel épül fel a saját gép és a céges erőforrás között. 

Ha ez nincs, akkor az adatok titkosítatlanul mozognak az erőforrások között. 

Ez újabb kockázatot jelenthet. 

 A VPN tunelt célszerű 2 faktoros azonosítással ellátni. Ezzel csökkenthető 

minimálisra az illetéktelen hozzáférő kompromittálása. 

 A fogadó oldalon ügyelni kell a megnövekedett idényekhez és a VPN 

kapacitást úgy kell kialakítani, hogy elegendő csatorna álljon rendelkezésre 

a megnövekedett igényekhez. Tehát itt egy teljesítmény kockázat lehet. 

 Célszerű a teljes forgalmat a VPN tunelen áthajtani. Ilyenkor a céges tűzfalon 

keresztül kapja a kliens az Internetet. Ezzel elkerülhető a lokális tűzfal helytelen 

beállításának a kockázata. Egy céges tűzfal mindig komolyabb és kevésbé 

kompromittálható, mint az OS tűzfala. 

 

3. Előre meghatározott erőforrás elérés köre: 

Pontosan tudni kell, hogy egy adott dolgozónak milyen erőforrást, erőforrásokat kell 

elérnie távolról. Csak annyit, ami feltétlen szükséges, semmivel sem többet szabad 

neki engedélyezni. Ezzel a minimum elvvel csökkenthető az illetéktelen hozzáférések 

kockázata. 

 

4. Naplózás:  

Célszerű komolyabb forgalomnaplózást végezni. Ezzel felderíthető az adatszivárgás. 

 

5. A hordozható eszköz merevlemezének titkosítása már IBSZ előírás is. Ezzel meg lehet 

akadályozni az illetéktelen hozzáférést, ha az eszközt eltulajdonítják. 

 

6. Végpontvédelem professzionális beállításai nagyon fontosak. Mindezt felhő 

környezetből frissíteni képes menedzsment kell, hogy felügyelje, hiszen céges 

környezeten kívül vagyunk. Kiemelendő a WEB filtering, mely segítséget nyújt ártó 

tartalmú oldalak elérésének blokkolásában. 
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7. Családtag használatának tiltása. A munkavégzésre kapott eszközt ne engedjük 

családtagnak használni. Csak olyan erőforrásokat, szolgáltatásokat használjunk, 

amelyek a munkavégzéshez szükségesek. Ezzel csökkenthető a meglepetésekből 

eredő kockázatok mértéke. Felügyelet nélkül ne hagyjuk ott a céges eszközt. 

Zároljuk, mint a céges környezetben. 

 

8. Végpontvédelem tűzfalának használata. Ez általában jobb mint az OS tűzfala. 

Alapértelmezetten mindent tilt, mind egy jó céges tűzfal. 

 

9. Nem szabad elhanyagolni a megtévesztésekre épülő és a jelenlegi helyzetet 

kihasználó bűnözők megnövekedett próbálkozásainak számát. Ehhez hatékony 

kommunikációt kell kialakítani, amiben a fenti szabályokat röviden le kell írni. 

 

10. Bizonylatok, dokumentumok elektronikus aláírásának - papírmentes üzleti 

folyamatok - szabályrendszerét kell megteremteni. Ehhez a NISZ AVDH megoldása 

segítséget nyújt. Ezzel a megoldással csökkenteni lehet a visszaélések kockázatát. 

 

 

 

 


