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SÉRÜLÉKENYSÉGVIZSGÁLATI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk, hogy a 2015. július 16-án hatályba lépett 2013. évi L. törvény (Ibtv.) módosítása, valamint az
eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki
vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII.20.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Kr.) alapján a sérülékenységvizsgálati feladatok elvégzésére a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti
Kibervédelmi Intézet (a továbbiakban: NBSZ NKI) került kijelölésre [Kr. 22. § (1)].

A sérülékenységvizsgálat célja [Kr. 23. § (1)] az esetleges biztonsági események bekövetkeztét megelőzően az érintett
szervezet elektronikus információs rendszere, rendszerelemei gyenge pontjainak feltárása, valamint a feltárt hibák
elhárítására vonatkozó részletes megoldási javaslatok kidolgozása az elektronikus információs rendszerek,
rendszerelemek védelmének és biztonságának megerősítése érdekében. A sérülékenységvizsgálat tárgya [Kr. 23. § (2)]
az adatok, információk kezelésére használt elektronikus információs rendszerek, rendszerelemek, eszközök, eljárások és
kapcsolódó folyamatok vizsgálata, valamint az ezeket kezelő személyek általános informatikai felkészültségének, és az
érintett szervezetnél használt informatikai és információbiztonsági előírások, szabályok betartásának vizsgálata.
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sérülékenységvizsgálati dokumentációt, azaz projektalapító dokumentumot (PAD) készít [Kr. 25. § (1)]. A
sérülékenységvizsgálati dokumentációban rögzíti a vizsgálati feladatokat, célokat, a technikai- és személyi feltételeket,
a módszertant, az egyeztetések rendszerét, a sérülékenységvizsgálat várható befejezésének dátumát. A
sérülékenységvizsgálat lezárásakor az NBSZ NKI intézkedéseket javasol, amelyeket a Nemzeti Elektronikus
Információbiztonsági Hatóság részére is megküld.

A sérülékenységvizsgálati szolgáltatásról további tájékoztatást a govcert.hu/serulekenysegvizsgalat weboldalon, a
serulekenysegvizsgalat@govcert.hu e-mail címen, vagy a +36 1 336 4840 telefonszámon kaphat.
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VIZSGÁLATI ADATSZOLGÁLTATÁS
A mezők (valamennyi) kitöltése a vizsgálat tervezésének szempontjából elengedhetetlen.
A kitöltött dokumentumot – megkereséssel – kérjük, hogy a serulekenysegvizsgalat@govcert.hu e-mail címre PDF
formátumban legyen szíves megküldeni.

1. Szervezet neve
2. Vizsgálandó szakterület(ek)

3. Vizsgálat alá vont személyek (hozzávetőleges) száma
4. Szervezet vezetőjének neve
5. Szervezet vezetőjének beosztása
6. Vizsgálhatóság várható kezdő időpontja
7. Szervezet elérhetőségei
Székhelye:
Levelezési címe:
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8. Kapcsolattartó neve és elérhetőségei
Neve:
Beosztása:
Vezetékes telefonszáma:
Mobil telefonszáma:
E-mail címe:
9. Informatikai biztonságért felelős személy neve és elérhetőségei
Neve:
Vezetékes telefonszáma:
Mobil telefonszáma:
E-mail címe:
10. A sérülékenységvizsgálati adategyeztetőt összeállító személy neve és elérhetőségei
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
E-mail címe:
11. Megjegyzések

Készült:
Kapja:

1 elektronikus példány / 4 oldal
Elektronikus úton továbbítva (serulekenysegvizsgalat@govcert.hu)
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