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Az európai számvevőszékek 
kiberbiztonsággal kapcsolatos 
munkája egy közös kiadványban 
Ahogy az elmúlt években egyre nőtt a kiberbűnözés és a kibertámadások veszélye, úgy 
fordítottak a számvevők Unió-szerte egyre több figyelmet a kritikus informatikai rendszerek és 
digitális infrastruktúrák ellenálló képességére. Az Európai Unió Legfőbb Ellenőrző 
Intézményeinek Kapcsolattartó Bizottsága a mai napon ellenőrzési kompendiumot tett közzé, 
amely áttekintést nyújt kapcsolódó ellenőrzéseik eredményeiről. 

Kiberbiztonsági események szándékosan vagy véletlenül is bekövetkezhetnek: az információk 
véletlen nyilvánosságra hozatala ugyanúgy e fogalom körébe tartozik, mint a vállalkozások és 
kritikus infrastruktúrák elleni támadások, a személyes adatok eltulajdonítása, vagy akár a 
demokratikus folyamatokba (például a választásokba) való beavatkozás és a nyilvános viták 
befolyásolására törekvő általános félretájékoztatási kampányok. A kiberbiztonság már a COVID-
19 megjelenése előtt is központi kérdés volt társadalmaink számára, a járvány miatt azonban még 
tovább romolhat a kiberbiztonság. Számos vállalkozás és közhatóság állt át távmunkára, és soha 
nem látott mértékben burjánzanak az álhírek és összeesküvés-elméletek. 

A kritikus informatikai rendszerek és digitális infrastruktúrák kibertámadások elleni védelme így 
egyre komolyabb stratégiai kihívást jelent az Uniónak és tagállamainak. A kérdés már nem az, 
lesz-e kibertámadás, inkább az, hogy mikor és milyen módon következik be. Ez mindannyiunkat – 
egyéneket, vállalkozásokat és hatóságokat – egyaránt érint. 

„A COVID-19 válság alaposan próbára tette gazdaságainkat és társadalmainkat. Mára már 
annyira függővé váltunk az információs technológiáktól, hogy hatását tekintve egy kiberválság is 
felérne egy világjárvánnyal – jelentette ki Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. 
– A digitális autonómiára való törekvés és a kiberfenyegetések, illetve a kívülről irányított 
félretájékoztatási kampányok elleni küzdelem kétségkívül ezután is része lesz az életünknek, és 
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aligha kerül le a következő évtized politikai napirendjéről. Ezért rendkívül fontos felhívni a 
figyelmet arra, hogy a közelmúltban milyen eredményekre jutottak az uniós tagállamokban a 
kiberbiztonsággal kapcsolatban végzett ellenőrzések”. 

Az uniós legfőbb ellenőrző intézmények ezért újabban egyre több ellenőrzést végeznek a 
kiberbiztonsággal kapcsolatban, különös figyelmet fordítva az adatvédelemre, a rendszerek 
kibertámadásokra való felkészítésére és az alapvető közszolgáltatási rendszerek védelmére. 
Mindeközben az Unió arra is törekszik, hogy a világ legbiztonságosabb digitális környezetévé 
váljon. Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője éppen most 
mutatta be az Unió új kiberbiztonsági stratégiáját, amelynek célja, hogy javítsa Európa kollektív 
ellenálló képességét a kibertámadásokkal szemben. 

A ma közzétett kompendium háttérinformációkkal szolgál a kiberbiztonságról, a főbb stratégiai 
kezdeményezésekről és a vonatkozó uniós jogalapokról. Emellett felvázolja az Unió és a 
tagállamok számára legfontosabb problémákat: ilyen például az, ha a személyes adatokkal való 
visszaélés miatt csorbulnak az uniós polgárok egyéni jogai, vagy ha az intézmények 
kibertámadások miatt nem vagy csak korlátozottan tudják biztosítani az alapvető 
közszolgáltatásokat. 

A kompendium az Európai Számvevőszék és 12 tagállam (Dánia, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Portugália 
és Svédország) legfőbb ellenőrző intézményei által végzett ellenőrzések eredményeire épül. 

 

Háttérinformációk 

Az ellenőrzési kompendium a tagállami legfőbb ellenőrző intézmények, illetve az Európai 
Számvevőszék által a Kapcsolattartó Bizottság keretében folytatott együttműködés eredménye. 
Célja az érintett fontos szakpolitikai terület iránt érdeklődők tájékoztatása. A kompendium 
jelenleg angol nyelven érhető el a Kapcsolattartó Bizottság weboldalán, de hamarosan további 
uniós nyelvi változatok közzétételére is sor kerül. 

Jelen kiadvány a Kapcsolattartó Bizottság ellenőrzési kompendiumának harmadik kiadása. Az 
első, 2018 júniusában megjelent kiadás témája az ifjúsági munkanélküliség és a fiatalok 
munkaerő-piaci integrációja volt. Az Unió közegészségügyi helyzetéről szóló második kiadás 2019 
decemberében jelent meg. 

A Kapcsolattartó Bizottság az uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőiből és 
az Európai Számvevőszék elnökéből álló autonóm, független és politikailag semleges testület, 
amely fórumot biztosít az Unióval kapcsolatos közös érdekű témák megvitatására és rendezésére. 
A tagjai közötti párbeszéd és együttműködés erősítésével a Kapcsolattartó Bizottság 
közreműködik az uniós szakpolitikák és programok eredményes és független külső 
ellenőrzésében. 
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