
 

1/4. oldal 

A CERT-EU Irányítóbizottságának elnöke, a CERT-EU és az ENISA által adott 
válaszok az Európai Számvevőszéknek az uniós intézmények, szervek és 
ügynökségek (EUIBA-k) kiberbiztonságáról szóló különjelentésére 
 

1. Összefoglaló 
A folyamatosan változó kiberfenyegetettség fényében a kiberbiztonság rendkívül fontossá és 

kritikus jelentőségűvé vált az EUIBA-k számára, amelyeket az elmúlt években egyre több, 

rendkívül kifinomult kibertámadás ért. Megbízatásuk keretében az ENISA és a CERT-EU 

egyaránt értékes támogatást nyújthat az EUIBA-k részére a kiberbiztonság különböző 

szintjein. Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek kiberbiztonságának közös magas 
szintjét szolgáló intézkedésekről kidolgozott európai bizottsági rendeletjavaslat 

kulcsfontosságú eszköz ebben az összefüggésben, amelyet az ENISA, a CERT-EU és a CERT-EU 

irányítóbizottságának elnöke határozottan támogat. 

 
Ebből a célból az ENISA, a CERT-EU és a CERT-EU irányítóbizottságának elnöke üdvözli az 

Európai Számvevőszéknek az uniós intézmények, szervek és ügynökségek kiberbiztonságáról 

szóló különjelentését, amely az EUIBA-k összességének felkészültségi szintje kezelését 

tekintve rendkívül időszerű. A jelentés egyértelműen rámutat arra, hogy az ENISA és a CERT-
EU központi szerepet játszhat ezen a területen. A jelentés azt is felvázolja, hogy további 

forrásokra és konkrét intézkedésekre van szükség, amelyek kifejezetten az EUIBA-k 

kiberbiztonsági helyzetének javítására irányulnak. 

 
Ennek tudatában az ENISA, a CERT-EU és a CERT-EU irányítóbizottságának elnöke támogatja a 

jelentésben szereplő legfontosabb észrevételeket és ajánlásokat, amelyek összhangban 

vannak az Európai Bizottság által az EUIBA-k kiber- és információbiztonságára vonatkozóan 

kidolgozott jogalkotási javaslatokkal is. 

 
A következő szakaszban foglalt megjegyzések a jelentés egyes területeinek további 

pontosítását célozzák, különösen az ENISA és/vagy a CERT-EU által már elvégzett vonatkozó 

munkával, valamint az ENISA és/vagy a CERT-EU által tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, 

különösen az EUIBA-k kapacitásépítésének területén. Az ajánlásokat tekintve az ENISA és a 

CERT EU elfogadja a 3. sz. ajánlást (a CERT-EU és az ENISA fokozott figyelmet fordít a kevésbé 

érett EUIBA-kra), amely kifejezetten e két szervezetnek szól. 
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2. Főbb észrevételek 
Az ENISA és a CERT-EU támogatja a Számvevőszék által megfogalmazott főbb észrevételeket. 

Ennek ellenére az alábbiakban néhány további pontosítás következik, különösen az ENISA 

és/vagy a CERT-EU által már végrehajtott intézkedések, valamint a jövőbeli tevékenységekre 

vonatkozóan már kidolgozott tervek tekintetében. 

 
49. bekezdés 

Az ICTAC által a CERT-EU irányítóbizottságának elnökéhez küldött, a testületben való szavazati 
jogra vonatkozó hivatalos kéréssel kapcsolatban a következőket szeretnénk tisztázni: 

 
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményközi megállapodás felülvizsgálata jelentős 

többletköltséggel járt volna, és mivel az „Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek 

kiberbiztonságának közös magas szintjét szolgáló intézkedésekről szóló rendelet” 

folyamatban lévő munkálatai már foglalkoztak a decentralizált ügynökségek képviseletével, 

megállapodás született arról, hogy a kérdés hivatalosan, hosszú távon a rendelet révén 
kerüljön rendezésre. Addig is, amint azt az elnök megerősítette, a jelenlegi gyakorlat 

folytatódik, és továbbra is szívesen veszik, ha az ICTAC képviselői kifejtik véleményüket, és azt 

a lehető legnagyobb mértékben és minden tisztességes módon figyelembe vesznek majd. 

 
66. bekezdés 

Az ENISA 2021. végén cselekvési tervet dolgozott ki a kibergyakorlatokra vonatkozóan, amely 

kifejezetten az EUIBA-kra is kiterjed. Az EUIBA-k számára szervezett képzésekre vonatkozó 

konkrét cselekvési terv 2022. első negyedévében kerül benyújtásra. 

 
3. keret 
Bár nem említik kifejezetten operatív kimenetként, az ENISA több EUIBA számára operatív 

támogatást nyújtott és együttműködött velük azok kérései alapján. Például 2018-ban a 2.2. 

célkitűzés keretében. Az európai uniós szakpolitikák végrehajtásának támogatása: 

 
• Az Európai Központi Bank támogatást kért az EUROSystem vörös csoportos tesztelési 

keretrendszerének kidolgozásához. 

• Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége támogatást kért az Európai 



 

3/4. oldal 

Repülésbiztonsági Központ célkitűzéseinek kidolgozásához, a kiberbiztonsági 

tudatosság növelése és a hálózat- és információbiztonságról szóló irányelv ágazati 
végrehajtása érdekében. 

• Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége támogatást kért a vasúti ágazatban a hálózat- és 

információbiztonságról szóló irányelv (NISD) végrehajtásához, különösen az 

infrastruktúra-üzemeltetők és a vasúttársaságok számára létrehozott ágazati 

információmegosztó és elemző központ (ISAC) kialakításához, valamint a 

kapacitásépítéshez (képzések és figyelemfelkeltő rendezvények szervezése). 

• Az ENISA támogatta a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző EU-s 

Ügynökség (eu-LISA) által a kiberbiztonság és az üzletmenet-folytonosság terén való 

jártasságának fokozására tett erőfeszítéseket. Az ENISA különösen a gyakorlatok szervezése és 
a forgatókönyvek kidolgozása terén bocsátotta rendelkezésre szakértelmét, valamint 

felajánlotta az eu-LISA számára a teljesen kidolgozott ENISA Kiber Gyakorlati platformot az 
Európai Unió egyik létfontosságú informatikai rendszerére felkészültségi gyakorlat 
szervezéséhez. 

 
Ezen túlmenően az ENISA 2019. óta aktívan együttműködik az EUIBA-kkal (pl. ERA, EMSA, 

EASA, ACER) a hálózat- és információbiztonságról szóló irányelv támogatása érdekében az 
ágazatspecifikus tudásépítési és kiberbiztonsági tudatosságnövelő tevékenységek, valamint a 

kapcsolódó ágazati kiberbiztonsági szakpolitikai kezdeményezések terén. 

 
71. bekezdés 

Az ENISA 2021-ben kidolgozott és 2022-ben kibocsát egy speciális, kifejezetten az EUIBA-kat 

célzó, „Hogyan építsünk ki egy tudatosságnövelő programot és hogyan alkalmazzunk 

megvitatási gyakorlatokat” című képzést. Strukturált együttműködésük keretében az ENISA 

és a CERT-EU 2022-ben közös képzéseket is tart majd az EUIBA-k számára. 

 
72. bekezdés 

Meg kell jegyezni, hogy az ENISA kiberbiztonsági gyakorlatai széles körűek és széles 

célközönséget szólítanak meg, köztük az EUIBA-kat is. Ez a megközelítés az EUIBA-k igényeinek 

kezelését is jelenti, mivel az EUIBA-k nagy hasznát vehetik a tagállamok képviselőivel 

folytatott ilyen gyakorlatoknak. Említésre méltó, hogy az ENISA 2016. óta az EUIBA technikai 
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személyzetét is bevonja szereplőként a Cyber Europe gyakorlatokba, a CERT-EU irányítása 

alatt, amely ennek az elemnek az elkötelezett tervezője. Ezen erőfeszítések folytatásaként az 

ENISA a 2022. évi gyakorlatstratégiájában a kapacitásépítési tevékenységek keretében egy, a 

CERT-EU támogatásával rendelkezésre bocsátandó új gyakorlattermék népszerűsítését 

tervezi, amely lehetőséget biztosít az EUIBA-k számára az önértékelési gyakorlatok terén 

történő képzésre. 

 

3. Következtetések és ajánlások 
Az ENISA és a CERT-EU elfogadja a 3.sz. ajánlást (A CERT-EU és az ENISA fokozottabb 

figyelmet fordítson az újabban létrehozott EUIBA-kra), amely kifejezetten e két szervezetnek 

szól. 
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