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"Bdrmely §zinten és bármely tevékenység-
ben minden parancsnok leg]rőbb kötelessége,
hogt a biztonságról gondoskodjék"

FM 100-5 (2, fejezeq a megóvás)

Ha?ink 1999 nairciusliűl teljes jogú NATO tagűlarnnuú vtúIt Ez a
tagsóg nemcsak politikai, katonai biüonságot n!újt, hanem kötelezettsé-
geket is jelent a Magur Közldrsaság szdmbu A kötelezeaségek közöa
szerepel a NÁTo minősítetl adatok biztonságónak - azaz, az illetéHelen
megisnurés elleni védelem - garantáIdsa a Szövetség tíllaldnos, mini-
ttuíIis (adat) biztonsógi kövelelményei szerinl,

Azokon a helyeken, ahol NATo minősített anyagokat, tirolnak, kezel-
nek vagy elektronikusan továbbítanak, ki kell alakítani a minimum k&
vetelményeknek megfelelö munkahelyeket, irodákat. Távlatokban nem
képzelhető el, hory ké! eltérő biztonsági rendszert tartsunk fenn a nemzeti
és a NATO minősített adatok védelme érdekében, így a két biÍonsági
rendszer közelítése érdekében érdemes minél alaposabban megismemi a
NATO minimális adatbiztonsági rendszerét, Ez az ismeretszerzés alapot
adhat ery olyan korszeó adatbiztonsági rendszer kialakiüísához. amely
elegot tesz a kor követelményeinek, valamint érvényesíti a szövetséges és
a nemzeti érdekeket is. Az adatbiztonság fontosságát jelzi, hogy hazink-
ban ez a feladat kormányzati szintűvé vált. 2

l.Kassli Károly mk óm4y, Zrlnyi Miklós Neínz.tvédelmi Egyetem komunikáció6 íendszEíszcrv€zöi

s?ák, doktoíandusz.

2. Az új infoímáció§ trchnológiát vesllyeit elfogadható §zintre csókkenó biáons€politikd ki.la-

kltá§8 s2 információs társadalom megv8jósításávál ósszefft8gó feledatokól, az infornatikái korrnfuy-

bizto§ f9laddstáiól és halr§köíéól szóló l00/2000.(vl23,) Kormámnyíendelel l, § éílelmében a
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A biztonság megközelítése a NATO értelmezése szerint

A minösített adatok védelrnét a NATO más megközelítésben taglalja,

mint eddig a Maglar Honvédség tette. Ez a megközelítés ery több állam
által, hosszu idő alatt kialakított közös működési rend, amely lényegesen

korszerűbb anyagi-technikai háttér támogatását élvezi, mint hazánk lehe-

tőségei.

A ftzikai-, a szenulyi- és az eljánís bizíonsági pillérek alapozzák az
általános adatbiztonságot, A minósített információ megjelenési formája
szerint ez a védelem vonatkoáat dokumentumra, elektronikusan feldol-
gozot! Lírolt, továbbított információra, vagy szóban elhangzottaka (tehát

írásban, vagy egyéb módon nem rögzítettekre)3. Ezeket a különböző meg-
jelenési formájú adatokat a dokumentum biztonság (DOCumentum

SECurity, DOCSEC) és az (elektronikus) információ biztonság (INFOr-
mation SECurity, INFoSEC) különböző védelmi elemei és feladatai óvják
az illetéktelen megismerés ellen. Az egyértelműség érdekében néháLny

pontosítá§t kell temi:

. A NATO terminológia a különböző területeken "biztonsóg"-ot
emlí! ami nem azonos a "védekm" kifeje#ssel, inkább a vé-
delmi rendszabályok összességét, az ezzel foglalkozó szer
vezetek folyamatos tevékenysége által kialakított áIlapotot

jelöli.a

. A "dokumentum" nem csak a papír (és más hasonló) alapú,

nyomtatott, vagy kézzel írt, rajzolt (és egyéb módon előállított)

anyagot jelenl, hanem szélesebb körben értelmezendő,5

3, Minősít€tto adat: a szóban közölt államülkot va$/ smlgálati titkot képező információ, infoímációt
hordoá objektum, t€chnikai e§zköz, nem tár8yia§ult formábaú megi€l.nó államtilkot v€y szol-
gáati ülkol kép€á információ, €ljáíási mód vagy má§ ismeí€tanya8 (t995. évi LxV2. (l)).
4, Á Magyü Honvédségben ezen a lerÜl.t€n €ddig jBl|emzöen a védelem kif€j€zést ha§zná!fuk, ami

nem jelBnt tartalmi ell€nínondá§t a NATo átal elmondottakkal. Ezt a gyakor|atot még e szerv€z€t€k
m€gnevezé§e is mutatja (pL inforínációvédelem, titokvédelem).
5. Ez a mogközelíté§ megegyezik hazánk szabályozá§ával, taít9,Imazva a magnetofonszá|ágot íilínet,
vidóo kaz€ttá! mágne§lem€zt, kiveh€tó m€íev lemezt, mak€tte! faliáblát fénykép€t és egyebeket.
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. Az (elektroniku s) informóció bizíonság az általrinos adatbiz-

tonság általános rendszabályain túlmenően további fizikai-,
személyi-, dokumentum- és eljárás biztonsági elóírásokat tar-

talmaz. Ezek a rendszabályok nem az alap védelmi rendszer

megismétlődését, hanem e37 újabb védelmi szintet jelentenek

(külön biztonsági szabályok*al), arnelyek az információ bizton-

sági szakterület elkülönítettségét bizto§ítjá,k (többek között a

dokumentum védelemtól is). Az újabb védelmi szint megoldásai

és feladatai - a védelmi funkciók maradéktalan megvalósulása

érdekében - nem nyilvárrosak.

A íizikai biztonság (physical security)

A hadmíívelcti bklonsóg6 rendszabályai között (védelmi rendszabá-

lyok) található a fuikai biztonsóg,7 amelynek célja" hory megvédje a

minösített információkat az erővel, vagy rejtett módon történő behatolás-,

illetve a belső, valamilyen hozáférési joggal rendelkező ellenséges szán-

dék ellen.

A védelmem mellett a fizikai biztonság az elrettenűs, a behaloltís

lassítása és a fiasztós fe|adataiban is résztvesz.

A fuikai biztonság védelmi szintjét meghatározó tényezők

1.) a tárolt (kezelt) információk mennyisége és formája (kemény ki-
vitelű példány, sámítógép adattároló stb.);

2.) a minősítés szintje;

3.) a betekintésre jogosultak személyi biztonsági szintje (nemzetbiz-

tonsági ellenőrzes, biztonsági tanúsítv;írryát, betekintesi engedély) és a

munkavégzéshez szükséges megismerésre feljogosítottak köre, tekintettel

a "szüleséges, hogt tudja" elvte;

ó. H8dmlivele|i bizton§á8: olyan foly8íns| lmely alcív és pa§szi! eszközök felhasznáásával meg,

fc1.1ó biztonságot nyújt ery kalonai hadmüv€l€! vas/ gy8koílat sámáía az által, hory megfosája az

ellenségct a saját csápatok €lhelyezkedéséneh képessé8€inek, és szándékainak ismeretétól (2),

7. (4).l8l2,pont. (2).



4.) az illetékes biztonsági szervek által megállapított helyi fenye-
getettség (amelyeknek célja a Szövetség és/vagy annak tagorságai), sza-
boüíastól, terrorizmustól, más felforgatóktól és bűncselekményektől való
védelme.

A fizikai biztonság területei

A fizikai biztonság összetett funkció, amelynek egymáshoz kapcso-
lódó védelmi feladatai vannak a faíkai (mechanikai) védeten4 a tech-
nikai védelem és az őnés-védelem terlletén.

A fizikai (mechanikai) védelem feladaai

1.) A minősített adatok tárolására szolgáló helyiségek határoló felüle-
tei masszívak, ellenállóak legyenek. A vészkijárat, rakodás számára kiala-
kított nyílrászarók is feleljenek meg a biaonsági követelményeknek,

2.) Az elemek erységes szintű védelmet jelentsenek (az ajtó, ablak,
fal, padló stb. azonos nehézségetjelentsen a behatolónak, vagyis ne legyen

"glenge lóncs7em" a védelemben).

3.) Az alkalmazott műszaki megoldások tr{,rnogassák a behatolási ki
sérletek detekálá.sát" akadáWozzák a rejtett bejutist (hozzáférést).

4,) A ftzlkai védelmi elemek ne csak béke állapotban, hanem kény-
szer- és veszélyhelyzet esetén is üámogassrik a munkavégzést.

5.) A helyiségek elhetye#se (biztonsági üívolságok különböző szem-
pontok szerint) a fizikai védelem elemei mellett trlmogassrák az elektro-
nikus ámadás és a megfigyelés, lehallgatás elleni védelmet is.

6.) A fizikai védelmi elemek segítsék a hatékony technikai védelem
kialakíását (csövezés, rögzíó konzolok stb.).

7 .) Az alkalmazott megoldasok tánogassák a biáonsági őrség tevé-
kenységét.

8.) Az alkalmazott eszközök rendelkezzenek automatikus biáonsági
funkciókkal (ajtóbehuzó mechanizmus, szekrényajtó zírásának tiltisa amíg
fiók nincs airva stb,).

157



A felsorolt feladatok környezeti biztonságra, infrastrukfurális felada-
tokra és hozzíférést korlátozó berendezésekre csoportosíthatók, amelyek
elterő módszerekkel és eszközrendszenel biZosítják a minősített adatok
védelmét.

A minő§ített adatok védelme már ezen a résáerületen is bonyolult
problémákat vet fel. Új épületek, helyiségek kialakíásakor nincs gond,

mert a biztonsági elvek tervezésbe történő beépítésével sok későbbi prob-
léma előáetó meg. Ilyenkor csak arra kell figyelni, hory a későbbi vál-
toztatások (esetleg fejlesztések), lehetősége ne legyen kategorikusan, előre
kizátrya.

A Magyar Honvédségnél jelenleg gyakoribb megoldás, amikor meg-

lévó épületek, helyiségek biztonságát kell kialakítani. A több évtizedes
épületek, a laktanya belső kialakíásq az egymáshoz képest szétszórtan
elhelyezkedó irodablokkok biztonsági szempontból komoly fejtörést
okoznak a biáonságért felelős személyeknek, szervezeteknek.

A megfigtelés elleni védelettt

Ahol a minősített anyagokkal kapcsolatos információk illetéktelen
megfigyelésének lehetősége fennáll, megfelelő rendszabályokat kell alkal-
mazni ezenkockáaat ellen nappali fényben és mesterséges világíüísi körül-
mények között egyaránt.

A lehallgatós elleni védelem

Azokat az irodá'kat és területeket, ahol r€ndszeres€n NATO SECRET,
vagy annál magasabb minősítésű (vagy rejtjelzéssel kapcsolatos) informá-
ciót tlír$/alnak - és a biztonsági kockáaat aá megköveteli - védeni kell
aktiv és passzív lehallgaüisi ámadás ellen.

A lechnikai védelem feladatai

1.) A védelmi elemeket erységes biaonsági szemlélet alapjan kell
kialakítani (minden ellen nem lehet egyszefie védekezni, a folyamatosan
kiegészített védelmi rendszer elemei közötti együttműködési gondok, elté-
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rö minőségű kialakíüások hosszú ávon eófonás pazarláshoz, vagy elégte-
len biztonsági szinthez vezetnek).

2.) A biztonságért ery felelőst (felelő§ szervezetet) kell kijelölni,

3.) A különböző védelmi elemek biztosítsanak megkerülhetetlen rész-

leges, vagy teljes lefedettséget.

4.) Többfajta, egymrist kiegészítö védelmi megoldást kell alkalmazni.

5,) A védelmi rendszer létesítese során csak ellenórzött cégtől szár-
mazó, ellenórzött termék (szolgáltaüís) haszrrálható fel, A technikai védel-
mi elemek karbantarüísát, javíüisát csak a megfelelő engedélyekkel ren-

delkezó, ellenőrzltt személlyel szabad végeáetni.

6.) A berendezések, védelmi mechanizmusok iizemképességét vissza-
térö jellegű, rendszeres szakértői ellenörzésnek kell alávetni,

7.) A védelmi műveleteket naplózrri, szükség szerint archiválni kell.

8.) A védelmi elemek biztonsági kódjait idöszakosan cserélni kell. A
távozó munkaüá,rsak belépókrártyáit, biáonsági kulcsait azonnal be kell
vonni, ajelszavaka! kódokat is azonnal le kell cserélni.

9.) A biáonsági rendszer eszközeit, a rajtuk végzett javításokat, vál-
toáátásokat nyilvá,n kell tartani.

l0,) Az őrséget a helyi sajátosságoknak megfelelően kell kiképezni, a
beavatkozási műveleteket pontosan meg kell tervezni, gyakoroltatni és

ellenórizni.

11.) A felhasználókat is ki kell képezni a n{iuk tartoá védelmi funk-
ciókból (pl, tevékenység riasztís eseten, védelmi elemek működtetési sza-
bályai).

12.) A biáonsági rendszer/elemek működésének leírását, egyéb tech-
nikai dokumentációkat megfelelően minősíteni kell és a hozáférést a leg-
szükségesebbekre korlátozni.
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13.) Megfeleló tartalék megoldásokat kell kialakítani (áramellátás,
főbb egységek, kij e lzési/riasztás i mód).

14.) A védelmi elemeket el k€ll látni szabotázs elleni védelemmel
(vezérlő, kijelzó rá,,ramkörök, áramellátás),

l5.) A személyzetnek felülbírálati lehetőséget kell biztositani a hibás
működés kiküszöbölésóre (pl. beléptető, automatikus azonosíto rendszerek).

16.) Blokkoló, gátló mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek az
illetéktelen bejuás uáni tavozást nehezítik.

Gyakorlati tapasáalat (és céIszerűség), hogy a várható árleredmény
konfliktus miatt először a technikai védelem célját kell tisztázni (mi ellen,
mit, mennyire stb.), majd a rendelkezésre álló erőforrásokra támaszkodva
egy lépésben kell a védelmi elemeket kialakítani a lépésenkénti változtatás
(kiegészítés) stratégiája helyett.

őrzés-védelem

Az őrök feladata a biztonsági területek őrzése, a minősített anyagok
sértetlenségének biztosíása. Az őrségnek megfelelően etlenőrzöt! kikép-
zet| szükséges engedélyekkel rendelkezőnek kell lennie, aínely képes a
beléptetések ellenőrzésére, az órhelyek elláásátrq az őrláratozásra, a biz-
tonsági ellenőrzésre és a vezérlópont felü$ieletének elláüisa és az inci-
denseke történö reagálásra,

Az órség feladatát részletesen, ír:ísban kell meghatrározrri, tevékeny-
ségét rendszertelen idöközönként etlenőrizrri kell. Szolgálatváltáskor el-
lenórizni kell a feladatra való alkalmasságot, és eligazítast kell tartani. A
biáonsági területen belül dolgozó biaonsági őröknek legalább olyan szin-
ű betekintési engedéllyel kell rendelkezni, mint amilyen anyagokhoz hoz-
áférhetnek (nem fordulhat elő, hogy az őr kompromittáljon minösített
anyagot, amit egyébként ő őriz),

Az órség tevékenységét trá,rrrogatja a megfelelóen kialakított munka-
hely, a pontosan kialakított feladatrendszer és a várható veszélyek alapján
modellezett, ellenörzött beavatkozási terv.
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Őrjómt es reagdló erők

Az I. és II. osztílyú biaonsági területen munkaidőn kívül örjáratozást
kell tartani, amelynek gyakoriságát a helyi körülrnények alapjr{n kell meg-
hatarozni. A létszámot úgy kell kialakítani, hogy a riasaási helyszínre
kivonuló erők ne gyengítsék a védelmet.

Olyan biaonsági őrségre van szükség, amelyik kópes a meghatározott
feladatok pontos elvégzésére, a fizikai és technikai vódelmi rendszerek ké-
pességeinek kiegészítésére, valamint ismeretlen helyzetben is a megha-
tarozott védelmi szempontok szerinti önálló tevékenységre.

A fuikü biáons.ís hórom területének halásossőga a következőkben

toglalható össze:

. egységes védelmi szintű elemek alkalmazása;

. a biztonsági területek anínyainak rugalmassága;

. nyílt és rejtett védelmi elemek alkalmazísa;

. a védelmi elemek és megoldások megbízhatósága;

. a kényszer- és veszélyhelyzeti tevékenység védelmi elemek általi
tímogatottsága;

. a hozzáférési jogok szoros f€lügyelete;

. a biaonsági műveletek rögzítése, szükség szerint archiválása.

A fizikai biztonság megvalósítása8

A minősített adatok védelmének megvalósitása a zónakoncepció
alapján történik. Ennek lényege, hogy az adatokhoz való hozzáfétés kon-
centrikusan elhelyezkedő körök (zónák) mentén más-más védelmi
eszközökkel (és eljánísokkal) történik.

8.Teíjedelmi okokbó| a cikk nem ta.talmazza a védelmi €Iem9k fizikai püamét€íeinek ismoítetését
(rácsok, falv8stags€, nyilá§zárók stb,, ez€n feladatok illsoíolása m€gtalálható a ko.mányíendelet-
ben (5)
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A hozáférési sorrend kívülről befelé haladva a következö fontosabb
lépcsőket tattalmazza: adminisáratív zóna - biztonsági terület - helyiség
(iroda, raktír, páncélterem, technikailag biztonságos t€rület stb.) - biáon-
sági ároló - c§omagolás (fedőlap, adathordozó stb.).

A biztonsági terület

NÁTo miqősűett anyagokat csak biüonsógi te leleken belül sza,

bad tótolnl A bizJonságí tefilel két kategória szerint alakítható ki ame,
lyek közöfr az alapiető eltérés:

1.) Az L oszttílyú bizton§ógí tefületnél a belépés tényével már meg-

valósulhat a minósített adatok megismerése (pl. hadműveleti üryeletek,
vezetési pontok stb.), míg a másik esetében ez nem lehetséges. Ezek a
helyek olyan kialakításúak, ahol általában csoporttevékenység folyik (el-
lemző a folyamatos üzem), az összes résztvevőnek azonos betekintesi jo-
gosultságai vannak, az információhordozók zárása (takarása) a folyamatos
iizem, vary a hordozó jellegzetessége miatt nem megoldható (falitérké-
pek, nagyméretü tábl,ízatok, kimutatások, folyamatos üzemű kivetíók
stb,).

2.) A II. oszülyú bizlonsógi íefületen a minősített adatokat további
biaonsági megoldások (fizikai, személyi védelmi megoldások) védik, így
a betekintés csak akkor valósulhat meg, ha további engedélyezés történik
(pl. ajtónyiüís, őr által történő beengedés). Ezen eltérés miatt a II. osztályú
biztonsági területre történő belépés (a megfeleló felhatalmazás uüín)
megtörténhet kísérő nélkül is, míg a másik esetben ez csak kísérővel lehet-

séges.

Az eltérések mutatjá,k, hogy nem az a lényeg, hogy milyen minősítésű
anyagok vannak tárolva a biztonsági területen, hanem az, hogy a belépés-
sel egl időben megtöflénhei a megismerés, vagl nem

A védelem hatékonyságát növeli - a nyilvánvaló elrettentés mellett -,

hogy nemcsak a belépés, hanem a távozás is ellenőrzött körülmények kö-
ótt törtónik.



Adminisztratív zóna (administraúive zone)

A biztonsági terület körtil adminisztratív zóna létesíthető, amelynek
feladatq hogy a közvetlen kömyezetben a személyi és gépjárműmozgás
ellenőrizhető, szükség €setén korlátoáató legyen, Az admin istrralív zÁna
a megközelítés ellenőrzése mellett jól szolgálja a megfiryelés és lehall-
gatás elleni védelmet is. Ezen tulmenően elsődleges segítséget nyújt az
elektronikus információvédelemnek is, mivel a jól méretezett biaonsági
üávolságok lényegesen egyszerűsítik az elektronikus eszközök kompromir
táló kisugárás elleni védelmét is.9

Technikailag biztonságos területek (technically secure area)

Ahol rendszeresen tárgyalnak COSMC TOP SECRET információkat
- vagy különösen érzékeny titkos anyagokat, és ahol a kockiázat meg-
követeli - technikailag biztonságos területeket kell létrehozni. A techni-
kailag biaonságos területért felelős vezetőt kell kijelölni, aki a fizikai,
technikai, eljrárásbeli biztonsági intézkedések betarLísáért felelős. A tech-
nikailag bizonságos területekkel kapcsolatos,szabályoás többkötetnyi
irodalommal rendelkezik, ami mutatja, hogy ezt a fontos kérdést nem lehet
barkácsolással megoldani, a szükséges feladatok komoly technikai appara-
tust és hozáértést igényelnek.

Biztonsági tárolók, páncéltennek es zárak

NATO minősített anyagokat csak biztonsági lórolókban szabad
tárolni, amelyek hdrom oszldlyba soroltak:

. 'lA" o§ztály: az illetékes felügyelet által jóváhagyott biáon§ági
tároló COSMIC TOP SECRET információ tárolására I. vary II.
osztályú biáonsági terijleten b€lül;

. "B" o§ztály: az illetékes felügyelet álta| jóváhagyott biáonsági
tároló NATO SECRET és NATO CONFIDENTIAL információ
nárolására I. vagy II. osztályú biztönsági területen belül;

9. Az eleklomiku§ e§zközök kompíomittáló kisugáízá§ ell€ni védclméYct az tNFosEc-en b§lul talá-
ható coMsEc (coMmunication sEcuíity; kommunikációs bizto[§á8) r$/ik §zskte.ülctÉ rz EMsEc
(EMission sEcurity; kisugárz1s bizoís€) fo8l8lkozik. Ez 8 §zakc.Olcl f.ladátát az.lektronikus vég-
b€rerdezés milyenségétól fi88cüenul (íádió. szá.níógép, távb€széló készülék, frx,stb,) végzi.
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. '|All o§ztály: az illetékes felügyelet által jóváhagyott biáonsági
tároló COSMIC TOP SECRET információ árolására L vagy IL
osztályú biztonsági területen belül;

o llBll osztály: az illetékes felüryelet által jóváhagyott biaonsági
tároló NATO SECRET és NATO CONFIDENTIAL információ
üárolására L vary II. osáályú biáonsági területen belül;

' 'lcll osztály: irodai bútor, ami csak NATO RESTNCTED infor-

máció tárolására alkalmas.

A NATO minősített információt t^tt^ímaző biaonsági tírolókhoz és

helyiségekhez használt bizlonsági ziraknak a biztonsági üírolókhoz hason-

ló besorolású árak tartoznak. Fontos védelíni rendszabály, hogy a bizton-
sági zírak jelszavai, kulcsai uryanolyan védelmet igényelnek, mint az
általuk védett adat minősítése.

A nyilt polcokon tárolt (vagy állandóan kirakott) NATO CONFIDEN-
TIAL, vag;l ennél magasabb minősítésú anyagok sámára prá,rrélterem

létesítése szükséges, amelyekre külön biztonsági rendszabáIyok vonatkoz-

nak.l0

A biaonsági tárolók védelmétől ftiggetlenül a helyisegek zárainak a

megóvandó minősített anyagoknak megfelelőnek kell lennie, ami két,

azonos erősségű vedelmi lépcsőt jelent.

BEFEJEZÉS

A fizikai biztonsági tertiletek áttekintése unín érzékelhetó, hog ez a
feladatkör nem szemlélhető a többi biztonsági feladatrendszertől elkülO-

nítetten. "
l0, Tartalmilág zavaó r páné|reíeín kifejezés ( arni, kiálakítísát tckintve nemcsak fém kon§tíukciót
je|€nt, inkább r biztonság fokár jelzi) a " strong íoom''.ot megerősltett iíodának fordít ni, .mi má§
j€lenté§s€l blr, láadá§ul niflc§ feljogosl§a minösltctt anyag polcon történó ürolásáí&
l l . Például 8z infoímatik8i b.mékek és rcndszeíek bizlons€i éék€lósének kö"etelményíendsz.íébóI
! védelmi proíil (píolection píoíilg) íö kéídésein belül a fizikai bizionságnak kiemelt szeí€pe van.(I-
4.1.2.y6l.
l2.A Magyar Honvédség hossaltávtl átlalkltá§ánat iíányairól szóló 6l2000.(vl2l.) o§zág§/ülé§i
hatá.ozst 8. ponüa szerint prioritá§t élveznek a Ye2!tési, irányitási és info.matik.i eszközokk€l kap-
c,§ohtos fejle§áé§€h smelyekb€ az információ biztonsági kérdé§ek - beleértve szerv€zeti kérdésoket
- i§ b€letetoznák-



Kialakíthatunk bátmilyen pontosan illeszkedő védelmi feladatrend-
szert, ha a felhasznáIók nem ismerik a biztonsági rendszabályokat vagy -
pl. kényelmi szempontok miatt - nem használják azokat. Emiatt meg kell
állapítani, hory a pontosan kialakított fizikai biáonsági kömyezet mellett
legalább ilyen fontos az érintett állomány képúse.

A korszerű megolűsok nem vastagabb falakat, nehezebben feltörhetö
nyílászrárókat és ellenállóbb ziraka! hanem száínítógéppel vezérek érzÉ-
kelő- és riasztó elemeket, a műveletek elektronikus tírolását, és a védelmi
akciók programozott végrehajüá§át j elenti.

Az adabiztonsógi íeladarok összaedsége és a feladatok eglnaistóI
való függése támogaíja az eglséges baonsógi szenezetek létrehozdstú-
nak szükségességét Á bizíonsógi igény fontossógőt jela, hogl 2000.
októberétőI a Honvéd Vezérkar vezetési csoportjón belüI biztonsógí osz-
tdly kezdi meg működésű az alapvető bizlonsdgí szaklelüIetek össze-

fogására.

Felhasznált irodalom:

1.) Common Criteria 1.0.

2.) NATO glossary of communications security terms (AMSG-S24 (E)

3.) NATO szakkifejezések és meghatározísok szógyűjteménye, 2.

módosított változat (AAP-6 (U).

4.) Security within the North Atlantic Treatry Organisation (C-M (55)
l5 (final)),

5.) Szövetséges össáaderőnemi doktrína (AJP-0I(A)).

6,) 56/1999 (IV. 2.) Kormányrendelet a nemzetközi szerződés alapján
átvett, vagy nemzetközi kötelességvállalás alapján készült minősített,
valamit a korlátozottan megismerhetó adat védelmének eljárási szabá-
lyaiól.
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