
MINŐSÍTÉS 
® 

 
A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft.  

Értékelési Divíziója,  
mint a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET által a NAT-1-1578/2008 számon bejegyzett 

akkreditált vizsgáló laboratórium 
 

igazolja, hogy 
 

a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. által integrált 
  
 

Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító 
rendszer (DBCS v1.0) 

 
az 1. számú mellékletben részletezett feltételrendszer teljesülése esetén  

megfelel 
 

a rendszer biztonsági előirányzatában megfogalmazott  
funkcionális és garanciális biztonsági követelményeknek. 

 
 
E minősítés a HUNG-REJ-003-2009 számú  Rendszer Értékelési Jelentés alapján került kiadásra. 
 
A rendszer értékelés garancia szintje: fokozott szintű rendszer garanciacsomag (SAP-F). 
 
A minősítést a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. kérésére állítottuk ki. 
 
A Minősítés nyilvántartási száma: HUNG-M-003/2009. 
 
A Minősítés kelte: 2009. március 13. 
 
Mellékletek: feltételrendszer, auditálási részeredmény, követelmények, dokumentumok,  
                      összesen 5 oldalon. 
 
 
 
 
 

PH: 
 
 
 
Értékelési divízió vezető      Ügyvezető igazgató 
   dr. Balázs István          dr. Szabó István 
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1. számú melléklet 
 

A minősítés érvényességi feltételei 
 
 
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a feltételeket, melyek együttes betartása feltétele a 
minősítés érvényességének.  
 
A rendszer biztonsági előirányzat feltételezései az üzemeltetési környezetre: 
 
A1. Fizikai védelem 
A környezet megfelelő fizikai védelmet biztosít, mely garantálja, hogy a rendszer 
komponenseit (köztük a különböző alkalmazásokat és ezek konfigurációs állományait) nem 
lehet módosítani, valamint a rendszerben generált érzékeny adatokat (a hash függvényhez 
generált véletlen értékeket) illetéktelenül nem lehet megismerni. 
 
A2. Helyes telepítés és konfigurálás 
A rendszer valamennyi komponensét úgy telepítik és konfigurálják, hogy biztonságos 
állapotban kezd el üzemelni. 
 
A3. Megbízható rendszeradminisztrátor 
A rendszeradminisztrátor ismeri feladatait, s ezeket szakképzett módon, lehetőségeivel nem 
visszaélve látja el. 
 
A4. Felhatalmazott rendszerüzemeltető 
Az engedéllyel rendelkező felhasználó megbízható a tekintetben, hogy a számára kijelölt 
feladatokat biztonsági szempontból korrekt módon hajtja végre. 
 
A5. Megbízható rendszervizsgáló 
A biztonsági naplókat (a DBCS rendszeren kívül) áttekintő és kezelő rendszervizsgáló 
ismeri feladatait, s ezeket szakképzett módon, lehetőségeivel nem visszaélve látja el. 
 
A6. Megbízható szállítás 
A DBCS rendszer valamennyi külső informatikai rendszerhez kapcsolódását biztosító 
adathordozó szállítása (küldés és fogadás egyaránt) védett módon, az adathordozón tárolt 
adatok sértetlenségének és bizalmasságának megőrzését biztosítva történik. 
 
A biztonságos felhasználás részletes működtetési feltételei: 
 
A7. Útmutatók előírásainak betartása 
A DBCS rendszer működtetése során a rendszergazdának, a rendszerüzemeltetőnek és a 
rendszervizsgálónak követnie kell a különböző útmutatókban részletesen meghatározott 
alábbi lépéseket: 

• előkészítési útmutató [DBCS_PRE]:        1.- 6. lépések, 
• konfigurálási útmutató [DBCS_CONF]: 7.- 10. lépések, 
• üzemeltetési útmutató [DBCS_OPE]: 11. - 21. lépések. 
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2. számú melléklet 
 

AUDITÁLÁSI RÉSZEREDMÉNY  
 
 

A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft.  
Értékelési Divíziója,  

mint a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET által a NAT-1-1578/2008 számon bejegyzett 
akkreditált vizsgáló laboratórium 

 
az értékelési eljárás részét képező auditálás alapján  

 
igazolja, hogy 

 
a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.  által üzemeltetett 

 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító 

(DBCS v1.0) rendszer  
 

az auditálás időpontjában (2009.02.13) 
 

teljesíti  
 

az 1. sz. mellékletben szereplő A1. – A5. és A7.  
/fizikai-, személyi- és eljárásrendi-/ működtetési feltételeket. 
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3. számú melléklet 
 

TERMÉKMEGFELELŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 

A követelményeket tartalmazó dokumentumok 

2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 
biztosításáról 

335/2007. (XII. 13.) kormányrendelet a döntéselőkészítéshez szükséges adatok 
hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról 

Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS) - Rendszer 
biztonsági előirányzat – v1.0 - 2009.02.16.  

 

Az értékelési módszertant tartalmazó dokumentumok 

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú ajánlása: Magyar Informatikai 
Biztonsági Ajánlások (MIBA), v1.0, 2008. június 

A KIB 25. számú ajánlása - 2. kötet: Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és 
Tanúsítási Séma (MIBÉTS) v1.0, 2008. június 

A KIB 25. számú ajánlása – 25/2-5 segédlet:  MIBÉTS - Értékelési módszertan, v1.0, 2008. 
június 

Rendszerekre vonatkozó értékelési módszertan (az „e-Közigazgatási Keretrendszer 
Kialakítása” projekt keretében kidolgozott dokumentum, megtalálható az alábbi helyen: 
http://kovetelmenytar.complex.hu) 

http://kovetelmenytar.complex.hu/
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4. számú melléklet 
 

A minősítéshez figyelembe vett egyéb dokumentumok 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS) –  
Biztonsági architektúra leírás  (DBCS_ARC_v10.doc) 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS) –  
Rendszer interfész specifikáció (DBCS_SIS_v10.doc) 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS) –         
Rendszer biztonsági terv (DBCS_SDS_v10.doc) 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS) –  
A rendszer-működés biztonsági koncepciója (DBCS_OSC_v10.doc) 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS) –  
Rendszer alap konfiguráció (konfiguracio_001_1.00_nkht_akf.doc) 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS)  -  
Az értékelt és tanúsított termékkomponensek listája (DBCS_ECC_v10.doc) 
 
Előkészítési útmutató az NKHT adatkéréseket kiszolgáló rendszerére 
(utmutato_001_1.00_nkht_akf.doc) 
 
Konfigurálási útmutató az NKHT adatkéréseket kiszolgáló rendszerére 
(utmutato_002_1.00_nkht_akf.doc) 
 
Üzemeltetési útmutató az NKHT adatkéréseket kiszolgáló rendszerére 
(utmutato_003_1.00_nkht_akf.doc) 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS)  - 
Tesztdokumentáció (DBCS tesztesetek.doc)  
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS)  – 
Tesztlefedettség elemzés (DBCS_ASTE_COV_v10.doc) 
 
Adatbázisok anonimizált összekapcsolását megvalósító rendszer (DBCS) –  
Tesztmélység elemzés (DBCS_ASTE_DPT_v10.doc) 
 
ELJÁRÁSREND a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 
biztosítására (Eljarasrend_001_1.00_nkht_akf.doc) 
 
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az NKHT adatkéréseket kiszolgáló tevékenységeire 
(aksz_001_1.00_nkht_akf.doc) 
 
Értékelői részjelentés a szabályzatoknak megfelelő működésről (Audit jelentés)  
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