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Jelen tanulmányban a szerző a szoftverfejlesztésben rejlő biztonsági kockázatokat veszi 
górcső alá, elsősorban a különböző fejlesztési metodikák használata során keletkező sérü-
lékenységekre, a szoftver-életciklus elemeihez kapcsolódó biztonsági követelményekre  
fókuszálva, miközben kitér a kibertér sajátosságaiból eredő veszélyekre. Az egyes kocká-
zatokat, sérülékenységeket a lineáris és agilis fejlesztés két meghatározó módszertana, a 
V-modell, illetve a Scrum segítségével mutatja be. Az írás a bizonylatolás, a legelterjedtebb 
nemzetközi és magyarországi szabványok, legjobb gyakorlatok bemutatásával zárul. 
 
Kulcsszavak: kibertér, szoftverfejlesztés, V-modell, Scrum, szoftverbiztonság 
 
In this paper, the author examines the security risks inherent in software development, 
focusing on the vulnerabilities arising from the use of different development methodolo-
gies, the security requirements related to the elements of the software lifecycle, and the 
risks arising from the specificities of cyberspace. The risks and vulnerabilities are illus-
trated using two decisive methodologies of linear and agile development, the V-model and 
Scrum. The paper concludes with a discussion of proof-of-concept, the most common in-
ternational and Hungarian standards and best practices. 
 
Keywords: cyberspace, software development, V-model, Scrum, software security 
 
 A kibertér fogalom informatikai szempont-
ból rendkívül összetett, amely konvencionális 
értelemben az internethez, online (azaz mű-
ködésében internethez kötött, azon keresztül 
realizálódó) kultúrához kapcsolódik. A foga-
lom bővebb értelmezésben az elsősorban 
TCP/IP protokollra épülő hálózat révén ösz-
szeköttetésben lévő elosztott vagy szorosan 
kapcsolt1 számítógépes rendszerek által bizto-
sított fizikai és virtuális valóságot jelenti, 
ugyanakkor kontextustól függően az általuk 
megvalósított gép-gép és em-
ber-gép közötti kapcsolat, va-
lamint a szereplők között 
végbemenő adat-és informá-
ciócsere (azaz kommuniká-
ció) színterét definiálja. Az 
Egyesült Államok Védelmi 
Minisztériumának definíciója 
szerint a kibertér az „informatikai (informá-
ciós) környezetben értelmezett globális tarto-
mány (domain), amely magába foglalja az IT 

                                                           

1
 Az elosztott rendszer nem egyenlő az egyszerű, szá-

mítógépekből álló hálózattal. Közös vonásuk, hogy el-
különült számítógépekből épülnek fel, de a köztük lévő 
viszony eltérő. Egy számítógép hálózat minden egyes 
gépe egyértelműen azonosítható, míg elosztott rend-
szernél a felhasználó nincs tudatában ezen ténynek, és 
egyetlen egységnek látja a rendszert. Lásd bővebben: 

infrastruktúrák egymással összefüggő elemei-
nek hálózatát, beleértve az internetet, a tele-
kommunikációs hálózatokat, számítógépes 
rendszereket, valamint a beágyazott feldol-
gozó és vezérlő elemeket”.2 

A felhasználók milliárdjait összekötő 
Internet révén – ami a közhiedelemmel ellen-
tétben nem csak a világhálót  (World Wide 
Web), hanem a hálózati protokollra épülő 
számos egyéb szolgáltatást is (pl. távoli kap-
csolat, peer-to-peer hálózatok és fájlcserék, 

VoIP, broadcasting, felhő-
alapú tárolók stb.) magába 
foglalja – az adatok bárki által 
hozzáférhető, csaknem kime-
ríthetetlen tárházát teremtet-
tük meg; valamint lehetőséget 
teremtettünk a távolságtól 
független közös munkára, 

szórakozásra, adatcserére, videók streamelé-
sére vagy éppen kapcsolattartásra a levelező-
rendszerek, közösségi hálózatok révén.3 A ki-
bertér azonban nemcsak a fentebb felsorolt, 

Andrew TANENBAUM – Marteen VAN STEEN, Maar-
ten: Distributed Systems: Principles and Paradigms, 
Prentice Hall, 2002. 
2 Joint Publication 1-02 Department of Defense Dic-
tionary of Military and Associated Terms, 
(https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf , le-
töltve: 2018.02.05.), 57. o 

3 A kibertérrel és karakterisztikájával kapcsolatban lásd 
bővebben: KELEMEN Roland – NÉMETH Richárd: A 

A kibertér létrejötte az infor-
mációtudomány egyik nagy 

eredménye, ugyanakkor 
 további fejlődésének is az 

egyik sarokköve. 
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szinte korlátlan lehetőségek és innovációk 
színtere, hanem egyben lehetőséget teremt 
visszaélésekre, adatlopásra, az informatikai 
rendszerek, szoftverek és hálózatok illetékte-
len használatára, manipulációjára vagy rongá-
lására is. A kibertér védelme ezen értelmezés-
ben az IT-biztonság megteremtését jelenti.4 
Az úgynevezett CIA-elv (Confidentality, In-
tegrity, Availability) szerint az információbiz-
tonság alapját a bizalmasság, sértetlenség és a 
folyamatos rendelkezésre állás teremti meg5. 
A kibertérben történő támadások általában 
ezen faktorok valamelyikére jelentenek ve-
szélyt. 

A KIBERTÉRBŐL ÉRKEZŐ 

FENYEGETÉSEK 

A kibertérben minden pillanatban ha-
talmas mennyiségű információ jelenik meg és 
kerül feldolgozásra a résztvevők és környeze-
tük révén. „Egyértelműen prognosztizálható: 
a kibertér rendszerei egyre nagyobbá, gyor-
sabbá és komplexebbé válnak,” azonban sé-
rülékenységük, sebezhetőségük épp ebből a 
komplexitásból ered.6 

Míg a magánemberek és kisebb cégek 
szempontjából a legtöbb kellemetlenséget a 
férgek és vírusok jelentik, nagyvállalati és kor-

                                                           

kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris 
megközelítése, In: Farkas Á. (szerk.): Védelmi alkotmá-
nyosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében, Magyar 
Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, 2018. 1-
4. o. 
4
 Ennek nemzetbiztonsági vonzatait lásd: KELEMEN 

Roland: A nem állami kibertéri műveletek egyes szereplőinek 
jelentősége a hibrid konfliktusokban, SLRG Working Paper, 
2021/2. sz.; KELEMEN Roland – NÉMETH Richárd: A 
kibertér alanyai és sebezhetősége, Szakmai Szemle, 
2019/3. sz.; FARKAS Ádám: A kortárs technológia-fej-
lődés és innováció viszonya a honvédelmi szabályozás-
sal, MTA Law Working Papers, 2021/4. sz.; FARKAS 
Ádám: A kibertér műveleti képességek kialakításának 
és fejlesztésének egyes szabályozási és államszervezési 
alapvonalai, Jog–Állam–Politika, 2021/2. sz.; FARKAS 
Ádám: Kibertér művelet: Hírszerző, rendészeti és ka-
tonai műveletek elegye?: Gondolatok az angol Natio-
nal Cyber Force kapcsán, Military and Intelligence Cyber-
Security Research Paper, 2021/1. sz.; KELEMEN Roland – 
FARKAS Ádám: To the Margin of the Theory of a New 
Type of Warfare: Examining Certain Aspects of Cyber 

mányzati szinten komoly biztonsági kockáza-
tot jelent a kiberkémkedés (trójaik és adatha-
lászat révén), valamint a kibertámadások az 
erre kifejlesztett, összetett eszközök révén.7 

A kibertér biztonságkritikus jellemzői, amik 
növelik a fenyegetést: 

• ember készítette mesterséges tér, 
meghatározott célokra; 
• dinamikus felépítésű (ellentétben a 
hagyományos terekkel); 
• gyors – szinte minden esemény 
azonnal történik, nehéz védekezni; 
• gyakorlatilag nincsenek határok (leg-
alábbis geográfiai értelemben); 
• könnyű belépni és aktorrá válni – a 
fenyegetés főleg innen ered; 
• gyorsan növekszik, így nehézkes a 
prevenció; 
• gondolkodást, viselkedést formál.8 

A továbbiakban a belső kibertér szig-
nifikáns részét alkotó, fejlesztők és fejlesztő-
csapatok készítette alkalmazások révén meg-
nyilvánuló sebezhetőségekre kívánom fel-
hívni a figyelmet, külön kitérve a fejlesztő, 
mint humán tényező felelősségére a szoftver-
életciklus során, a kihasználható sérülékeny-
ségekre (a kibertámadók által felhasznált exp-
loitokra), az egyes módszertanok sajátossága-
iból eredő gyenge pontokra, valamit arra, 

Warfare, in: Szabó Marcel et al. (eds.): Hungarian Ye-
arbook of International law and European Law, Eleven In-
ternational Publishing, Den Haag, Hollandia, 2019; 
VIKMAN László: A német kiberbiztonsági szisztéma át-
tekintése: Szervezeti keretek, különös tekintettel a 
nemzetbiztonsági szolgálatok és a hadsereg szerepére 
és kapcsolatára, valamint a szabályozási háttér alakulá-
sára, Military and Intelligence Research Paper, 2/2021; VIK-

MAN László: A közműszolgáltatások és a reziliencia 
egyes kérdései, különös tekintettel a kiberbiztonságra, 
Védelmi-biztonsági szabályozási és kormányzástani műhely-
szabályozások, 2021/14. sz. 
5 MUHA Lajos: Az informatikai biztonság egy lehetsé-
ges rendszertana, Bolyai Szemle, 17 (4), 2008, 137-156. 
o. 
6 BABOS Tibor: „Globális közös terek” a NATO-ban, 
Nemzet és biztonság, 2011/3. szám, 42. o. 
7 KELEMEN – NÉMETH: i.m, (2018), 5.o. 
8
 Suzanne C. NIELSEN: Pursuing Security in Cyberspace: 

Strategic and Organizational Challenges, Foreign Policy 
Research Institute, 2012, 2-4.o. 
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hogy milyen ajánlások, szabványok, tervezési 
előírások betartásával, betartatásával lehet 
csökkenteni ezeket a kockázatokat. 

A SZOFTVERFEJLESZTÉS-

BEN REJLŐ BIZTONSÁGI 

KOCKÁZATOK  

Bár a mai értelemben vett számítás-
technika kora 1951-ben, az első UNIVAC 
(Universal Automatic Computer) megépíté-
sével vette kezdetét,9 az első kezdetleges, 
lyukkártyás program pedig már 1820-ban el-
készült – igaz, az még nem Neumann-elvű 
számítógépet, csak egy mechanikus szövőgé-
pet vezérelt előre megírt minta segítségével – 
az igazán rapid fejlődés csak az elmúlt évtize-
dekben indult meg. A két párhuzamos folya-
mat elválaszthatatlanul egybefonódik, hiszen 
a jobb hardverek komplexebb, erőforrás-igé-
nyesebb alkalmazások előállítását teszik lehe-
tővé, míg a jobb alkalmazások segítik a fejlet-
tebb tervezést, gyártást a hardveriparban. 

A hardverfejlesztéssel ellentétben – 
ami jóval szigorúbb előállítási folyamatokra 
alapozva, tervezés- és gyártástechnológiai di-
rektívák alapján zajlik – a szoftverek területén 
jóval alacsonyabb a megkötések száma. Kö-
szönhető ez főként annak, hogy programot, 
némi képzettség birtokában, különösebb 
anyagi jellegű ráfordítás nélkül is írhatunk. A 
fejlesztői vonalon tevékenykedő szakembe-
rek száma a senior programozóktól a specia-
listákon át a hobbiprogramozókig sokszoro-
san meghaladja a hardverfejlesztők számát. 
„A fejlesztés nagyobb szabadságfoka teszi le-
hetővé a szoftver rendszerek beláthatatlan 
mértékű kibontakozását, fejlődését, ami a mé-
retekben, vagyis az utasítások számában, va-
lamint a bonyolultságban és az ehhez kapcso-
lódó teljesítményben nyilvánul meg.”10 

                                                           

9 John Presper ECKERT: The UNIVAC System, IEE 
Xplore, Philadeplhia, USA, 2010. 
10 SZIRAY József – BENYÓ Balázs – HECKENAST Ta-
más: Szoftver-minőségbiztosítás, Széchenyi István Egye-
tem, 2006, 6-7. o. 

Ugyanakkor a kevesebb megkötés, a 
tömegek által elérhető végtelen számú fejlesz-
tési lehetőség és fejlesztőkörnyezet, valamint 
az inkább ajánlások, mint direktívák formájá-
ban korporálódó specifikációk, iparági szten-
derdek és nem utolsósorban a nyílt forrás-
kódra épülő közösségi fejlesztések révén a hi-
básan működő, kiberbiztonság szempontjá-
ból nagy kockázatot rejtő szoftverek és szoft-
verrendszerek száma kirívóan magas.  A nap-
jainkban egyre inkább elterjedt, részben auto-
matizált alkalmazásfejlesztés, a CASE tech-
nológiák11 és az egyre fejlettebb, összetettebb 
alkalmazáskészítő szoftverek bizonyos ese-
tekben kevesebb szakértelmet igényelnek, és 
gyengébb minőségű, kevésbé biztonságos 
programok előállítását eredményezik.  

A támadások gyakran használják ki a 
különböző alkalmazásokban található terve-
zési, implementálási hibákat, amelyek bizton-
sági réseket nyitnak az operációs rendszerben 
– ezeken keresztül lehetővé válik a számító-
gépbe, és ezáltal a hálózatba történő behato-
lás, vagy a rendszer külső támadása. A (gyak-
ran hanyagul dokumentált) egyedi fejleszté-
sek, egyre bonyolultabb alkalmazások, a má-
sok által megírt modulok használata minőség-
romlással, hibás működéssel jár. Ezen hibák 
detektálása, javítása annál költségesebb, minél 
későbbi szakaszban fedezzük fel őket. Épp 
emiatt van nagy jelentősége a megfelelő szoft-
verminőségre való törekvésnek: az alapos ter-
vezésnek, a gondos megvalósításnak és a 
szisztematikus ellenőrzésnek. 

„A szoftver rendszerek megbízható 
üzemeltetése, felhasználása tehát szigorú kö-
vetelményeket támaszt a fejlesztésükre vonat-
kozóan. Ebbe szorosan beletartozik az a mi-
nőségbiztosítási technológia, amely a teljes 
fejlesztési folyamatot végigköveti, a specifiká-

11 A CASE olyan szoftverfejlesztési technológia, amely 
automatikus eszközök használata útján mérnöki fe-
gyelmezettséget (tudományosságot) visz a rendszerfej-
lesztésbe, a karbantartásba és a projektmenedzselésbe. 
Lásd bővebben: RAFFAI Mária: Információrendszerek fej-
lesztése és menedzselése, Novadat Bt., Győr, 2003. 
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ció megadásától a kész rendszer üzembe he-
lyezéséig.”12 Az általános értelemben vett 
programozást (tehát a szoftver „fizikai előál-
lítását” szolgáló kódolást) a megfelelő minő-
ség biztosítása érdekében verifikációs és vali-
dációs szakasznak kell követnie. A verifikáció 
célja a szoftverfejlesztés szakaszai közötti 
összhang vizsgálata, míg a validáció célja első-
sorban a specifikációknak történő megfelelte-
tés, azaz annak ellenőrzése, hogy az elkészült 
szoftver mennyire teljesíti a felhasználói kö-
vetelményeket. Ezen záró szakasz azért is el-
engedhetetlen, mivel fontos információkat, 
visszajelzéseket szolgáltat a teljes fejlesztés 
folyamatáról.13 

A kibertérben, és szűkebb értelmezés-
ben az informatikai rendszerben működő al-
kalmazások, és a hozzájuk kapcsolódó adatok 
fenyegetettségét a legszélesebb körben a kö-
vetkezőkkel lehet jellemezni:  

• a bizalmasság elvesztése,  
• a sértetlenség elvesztése,  
• a hitelesség elvesztése,  
• a rendelkezésre állás elvesztése,  
• a funkcionalitás elvesztése.14 

„Ezen fenyegetettségek hátterében a leggyak-
rabban a következő okok állnak: 

• hibás szoftveralkalmazások vagy 
azok szakszerűtlen üzemeltetése, 

• üzemzavar, 
• illetéktelen használat, illetve hoz-

záférés, 
• katasztrófa helyzet (tűzeset, árvíz, 

földrengés), 
• vírusok, kémprogramok, 
• hálózat szándékos túlterhelése 

(sniffing) és eltérítése (spoofing), 

                                                           

12 SZIRAY – BENYÓ – HECKENAST: i.m., 7-40. o. 
13 SZIRAY József: Bevezetés a szoftver-technológiába, Univer-
sitas, Győr, 2016. 
14 KARCZUB Béla: Szoftver- és adatvédelem, Kötelező mun-
kaszervezés, NSZFI, Budapest, 2008, 21. o. 
15 MICHELBERGER Pál – LÁBODI Csaba – Vállalati in-
formációbiztonság szervezése. Óbudai Egyetem, 2012, 33. 
o. 

• meg nem engedett szoftverhasz-
nálat.”15 

A fentebb vázolt fenyegetések jó része gon-
dos tervezéssel, a kiváltó okokra való felké-
szüléssel kivédhető lenne, és ebben óriási sze-
repe van a fejlesztőknek; a megfelelő minő-
ségű szoftvertermék készítése a külső és belső 
kibertérben16 keletkező kár megelőzésének 
egyik kulcsa. 

AZ EMBER, MINT KIBERBIZ-

TONSÁGI VESZÉLYFORRÁS  

Annak köszönhetően, hogy a legke-
vésbé felszerelés-igényes, és kevés előkészü-
letet igényel, az átverési módszereket (angol 
kifejezéssel social engineering) a mai napig 
rendkívül sok támadás esetében használják. A 
támadók az emberi természetre, a hiszékeny-
ségre és kíváncsiságra alapozva férnek hozzá 
bizalmas adatokhoz és zárt hálózatokhoz17 – 
tehát tulajdonképpen a hagyományos térben 
végrehajtott megtévesztéssel készítik elő a ki-
bertérben lezajló majdani akciókat.  

A legtöbb ilyen akció a felhasználóne-
vek és jelszavak megszerzésére irányul. A fel-
használók szignifikáns része hanyagságból, 
vagy hozzá nem értésből fakadóan a legele-
mibb biztonsági követelmények betartására 
sem képes (pl. gyenge jelszavakat használ, 
nyilvános levelezésben céges titkokat oszt 
meg, nem tartja be a kapcsolattartásra vonat-
kozó előírásokat, kártékony weboldalakat lá-
togat és így tovább). Ennek kivédése, megne-
hezítése érdekében a fejlesztők is sokat tehet-
nek a megfelelő elővigyázatossági intézkedé-
sek betartásával, például többlépcsős azono-
sítás, megfelelő nehézségű jelszavak kötele-
zővé tétele által, elsősorban helyi vagy online 

16 A kibertér tagozódásáról, a belső és külső kibertér 
megközelítésről lásd bővebben: MUNK Sándor: A ki-
bertér fogalmának egyes, az egységes értelmezést biztosító kérdé-
sei, Hadtudomány, 2018/1. szám, 116. o. 
17 Social engineering módszerekkel kapcsolatban lásd 
bővebben: Kevin MITNICK – William L. SIMON: A 
megtévesztés művészete, Perfact-Pro Kft., Budapest, 2003. 
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adatbázisokat tartalmazó alkalmazások vagy 
biztonságkritikus rendszerek esetében.  

Természetesen nem csak a felhasz-
náló jelent könnyű támadási felületet az erre 
szakosodott szakemberek számára. Céges 
környezetben a rendszergazdák nagy felelős-
séggel bírnak, hiszen az ő feladatuk a felhasz-
nálói loginek, jelszavak és a használt adatbá-
zisok biztonságos kezelése, a szoftverek és a 
működtető környezet karbantartása, a kom-
ponensek, rendszerek és alkalmazások frissí-
tése – ami sajnálatos módon gyakran elmarad.  

A szoftverekkel kapcsolatos károko-
zások jelentős részéért a korábban már emlí-
tett fejlesztői hanyagságok mellett (illetve 
sokszor annak folyományaként) elsősorban a 
programok és másolásvédelmek feltöréséért 
felelős crackerek, a főleg károkozásért, betö-
résekért és rendszerfeltörésekért felelős hac-
kerek (dark hackerek, light-hackerek, drifte-
rek…),18 a szintén kiberbűnözőnek számító 
phreakerek, valamint a külön-
álló csoportot alkotó HPAV 
(Hacking, Phreaking, Anarchy, 
Virus) szervezetek felelősek. 
Szoftverfejlesztési szempont-
ból érdemes néhány gondolat 
erejéig kitérni a különböző másolásvédelmi 
eljárásokra. Noha szigorú értelemben a szoft-
ver minőségét nem befolyásolják (illetve né-
hány esetben negatív irányba – bizonyos meg-
hajtók, lejátszók nem boldogulnak például a 
másolásvédelem egyes fajtáival), a szoftver 
egyediségét, értékét, annak eladhatóságát vi-
szont jelentős mértékben. A cél az értékes tar-
talom és algoritmusok védelme annak érdek-
ében, hogy megakadályozza a felhasználókat 
a felhasználói szerződés áthágásában, a kalóz-
másolatok készítésében és felhasználásában, 

                                                           

18 Noha köznapi értelemben a leggyakrabban a hacke-
rekkel azonosítják a szoftvertermékek első számú el-
lenségeit, a digitális kártevőket és azok variánsait (víru-
sokat, trójaikat, adathalász alkalmazásokat stb.), a hac-
ker mint fogalom különböző  csoportokra tagozódik. 
Lásd bővebben: BLUEBIRD – KAZÁRI Csaba: Hacker, 
cracker, warez. A számítógépes alvilág titkai. Computer Pa-
noráma, Budapest, 2003, 97. o. 
19 PATAKI Máté et al: DRM megoldások áttekintése, MTA 
SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály, 2013, 5.o. 

azaz „a másolásvédelem megakadályozza a 
másolat készítését azáltal, hogy körülmé-
nyessé teszi a másolást”.19 Az Egyesült Álla-
mok becslése szerint a szoftvermásolások, 
szellemi tulajdon eltulajdonítása következté-
ben megközelítőleg 300 milliárd dollárt veszít 
évente az amerikai gazdaság, ami a GDP kb. 
1%-a. És az USA-hoz viszonyítva a kelet-eu-
rópai régióban még magasabb a kalózmásola-
tok, hamis szoftverek használati aránya. 
Ezekre az eljárásokra számtalan megoldás 
született az évek során. Talán a legérdekesebb 
a Codemasters által kifejlesztett, jó néhány vi-
deojáték esetében alkalmazott Fade nevű eljá-
rás, ami a másolást nem gátolja ugyan, de 
használat közben a játékélményt rontó vagy 
ellehetetlenítő tényezőket csempész a játék-
menetbe – a hagyományos technológiákhoz 
hasonlóan a CD- és DVD-lemezek hibakor-
rekciós részeinek felhasználásával.20 Annyit 
mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy 
bár a crackerek21 tevékenysége az átlag lakos-
ság körében meglehetősen nagy népszerűség-

nek örvend – hiszen ők törik 
fel a másolásvédett alkalma-
zásokat, játékprogramokat, 
szórakoztató médiákat, – a 
fejlesztők számára komoly 
károkat okoznak. 

A MENNYISÉGI ÉS SÚLYOS-

SÁGI SZEMPONTBÓL LEGSE-

BEZHETŐBB TERÜLETEK  

Statisztikák szerint a kibertámadások 
száma növekvő tendenciát mutat; 2020-ról 
2021-re 11%-os növekedés történt a bizton-
sági incidensek számát tekintve világszerte,22 

20 Tim GÜNEYSU: CD/DVD Copy Protection, Advanced 
Seminar for ITS, Ruhr-Universität, Bochum, 2004. 
21 Fogalmát lásd bővebben : KELEMEN Roland – PA-

TAKI Márta: Kiberterrorizmus. A terrorizmus új arca, 
Magyar Rendészet, 14. évf., 2014/5. sz. 
22 IT Governance: Data breaches and cyber attacks in 
2021: 5.1 billion breaches records, 2021. 
(https://www.itgovernance.co.uk/blog/data-
breaches-and-cyber-attacks-in-2021-5-1-billion-
breached-records). 

A biztonsági kockázat egyik 
legjelentősebb oka még  
mindig a leggyengébb 
láncszem, az ember. 
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és ez a szám azóta is növekszik. A legtöbb tá-
madás a weblapok és online alkalmazások el-
len történik. A TechJury legfrissebb adatai 
szerint napjainkban mintegy 30.000 weboldal 
esik kibertámadások áldozatául – naponta!23 
Az említett online platformok vannak a legin-
kább kitéve a kiberbűnözők vírusterjesztő te-
vékenységének (amik a „hagyományos” alkal-
mazásokra és adatbázisokra is veszélyt jelen-
tenek), a konkurens cégek megbízásából tör-
ténő üzleti kémkedésnek, adatlopásoknak és 
rongálásoknak, vagy a hobbiból kalózkodók 
cselekedeteinek.24  

Ezt a sebezhetőséget erősíti az a tény 
is, hogy ezen weblapok többsége nyílt forrás-
kódú, Open Source alkalmazásokkal készül 
(pl. WordPress, Joomla! és társai), ahol az ol-
csóság és gyorsaság az elsődleges szempont, 
nem pedig a biztonság és a védelem. Ez nyil-
ván fokozottan veszélyezteti az amatőr fej-
lesztők, webfejlesztők alkotásait, a magára va-
lamit is adó cégek saját motorral és szigorú 
biztonsági előírásokkal dolgoznak. 

Ami a kibertérben történő támadáso-
kat illeti, a leginkább szignifikáns faktor az 
okozott kár mértéke. Értelemszerűen nem 
azonos súllyal esik latba, hogy egy otthoni fel-
használó gépéről tűnik el a családi fotóalbum, 
egy cégnél károsodik az anyagbeszerzést nyil-
vántartó központi adatbázis, vagy netán egy 
teljes ország atomerőmű-programja kerül ve-
szélybe vírustevékenység következtében. Ez 
utóbbi történt Iránban 2010-ben, ahol az úgy-
nevezett Stuxnet vírus fejtette ki romboló ha-
tását, és „tevékenységével több évvel vissza-
vetette az iráni állam atomprogramját.”25 
Gyaníthatóan egy ekkora mértékű támadás 
mögött nem magánszemély vagy hobbicso-
port állt; a jelek arra mutatnak, hogy egy kon-
kurens állam „megrendeléséből” történt a ki-
berbűncselekmény. „A Stuxnet mögötti ál-
lami háttér lehetőségét alátámasztja, hogy 
maga a szoftver igen komplex, szofisztikált 

                                                           

23 [44] TechJury: How Many Cyber Attacks Happen 
Per day in 2022? (https://techjury.net/blog/how-
many-cyber-attacks-per-day/#gref). 
24 A kibertér biztonsága. (http://kiberter.uwsnet.eu/). 

kivitelezésű volt, tevékenysége során pedig 
célzott különbségtételt alkalmazott, egy előre 
kiválasztott irányító rendszerek köre tekintet-
ében.” 26   Természetesen a fenti példa mellett 
számos olyan cselekmény került napvilágra, 
amely súlyosan veszélyeztette a megtámadott 
ország vagy régió gazdaságát, áramellátását 
vagy éppen ivóvízrendszerét. 

E tanulmány keretei között nem rész-
letezném bővebben a kibertérben fellépő se-
bezhetőségek mértékét és a mögötte lévő fe-
lelősök körét (ez önmagában is egy külön írás 
témája lehetne), az azonban egyértelműen ki-
jelenthető, hogy az óvatlanság (mind a fejlesz-
tők, mind az üzemeltetők, mind pedig a fel-
használók részéről – a Stuxnet vírus például 
egyes hírek szerint egy parkolóban „felejtett” 
és egy gondatlan alkalmazott által kíváncsi-
ságból a hálózatra dugott pendrive segítségé-
vel kezdte meg működését) és az okozott kár 
között egyenes arányosság van. A fejlesztők 
felelőssége nem merül ki a szoftvertermék le-
gyártásában, a megfelelő oktatás, beüzemelés 
és karbantartás szintén része a szoftver élet-
ciklusának. 

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS 

SZOFTVER ÉLETCIKLUS – 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉ-

NYEK TELJESÍTÉSÉRE  

Egy alkalmazás lefejlesztésére irá-
nyuló szerződés elkészítése hosszadalmas 
előkészületeket és nagy kompromisszum-
készséget, magas fokú kooperációs hajlandó-
ságot igényel. „Ideális esetben külön lehet 
szerződni a követelményspecifikáció elkészí-
tésére, és az abban megfogalmazott követel-
mények alapján lehet becsülni a fejlesztés, 
tesztelés, bevezetés stb. költségét.” A véglete-

25 KELEMEN Roland – PATAKI Márta: A kibertámadá-
sok nemzetközi jogi értékelése, Katonai Jogi és Hadijogi 
szemle, 2015/1. szám, 77. o. 
26 James Andrew LEWIS: Rethinking Cybersecurity: Stra-
tegy, Mass Effect, and States, CSIS, 2018, 16.o. 
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kig leegyszerűsítve a szoftverfejlesztés lé-
nyege, hogy a fejlesztőcsapat egy megadott 
problémát egy leprogramoz egy meghatáro-
zott nyelven.27 A valóságban azonban ennél 
jóval többről van szó. A fejlesztés kiemelkedő 
eleme a szoftver-minőségbiztosítás, amely 
szavatolja, hogy a megrendelő az igényeinek 
megfelelő termékhez jusson. 

Másképpen szólva, „a minőségbizto-
sítás jelenti a megfelelő eljárások, és szabvá-
nyok definiálását, valamint annak ellenőrzé-
sét, hogy ezeknek megfelelően történik-e a 
gyártás”.28 A módszer során olyan szervezeti 
eljárásokat és sztenderdeket kell bevezetni és 
biztosítani, amelyek szavatolják az elkészült 
szoftver, mint termék megfelelőségét és a hi-
bák (kibervédelmi szempontból a biztonsági 
rések) minimalizálását – amiből az is követke-
zik, hogy a sebezhetőség és a minőség fordí-
tott arányban van. A minőséget nem csak ma-
gával a tervezéssel és implementálással bizto-
síthatjuk, hanem azzal is, ha gondoskodunk 
arról, hogy megteremtsük a megfelelő műkö-
dési körülményeket; ebbe beletartozik a hard-
verkörnyezet, hardver és szoftver redundan-
cia, a rendszeres és automatizált biztonsági 
mentés, az alkalmazás operációs környezeté-
nek frissítése és karbantartása (például az 
operációs rendszer hibajavításai, komponen-
sek naprakészen tartása).  

A szoftverek életciklusának megter-
vezésére több modell is létezik, a legismerteb-
bek az inkrementális, a vízesés-, a spirál- és V-
modellek, az agilis fejlesztési módszertanok 
közül pedig a Scrum, a Kanban, az XP (eXt-
reme Programming) és a TDT (Test-Driven 
Development) a legelterjedtebb gyakorlatok. 
Ezt a sokszínűséget az elvégzendő fejlesztési 
projekt végcélja indokolja. A vízesés modell 
általában a vállalati információs rendszereknél 
használatos, a spirál-modell pedig erőforrás- 
és/vagy költségkritikus rendszerek tervezésé-

                                                           

27 Crescendo: A szoftverfejlesztés művészete, 2. rész. 
(http://crescendo.hu/2008/03/31/a-szoftverfejlesz-
tes-muveszete-2-resz?page=212). 
28 SZIRAY –, BENYÓ – HECKENAST: i.m., 11. o. 
29 SZIRAY: i.m., 33-34. o. 

nél kerül előtérbe.29 Biztonságkritikus szem-
pontból determináltsága miatt a legcélsze-
rűbb a V-modell alkalmazása, így a következő 
bekezdésben ezt fejtem ki kicsit bővebben. 

A V-MODELL 

Az életciklus V-modelljét az alábbi 
ábra szemlélteti: 

 
 

1. ábra: V-modell 30 

A követelmények specifikálása egy-
ben a megvalósítandó cél meghatározását je-
lenti, és a megrendelővel történő szoros 
együttműködés eredményeképp a funkcioná-
lis követelmények dokumentációjában mani-
fesztálódik. Az ettől való eltérés nemcsak ko-
moly költségeket jelenthet a későbbiekben, 
hanem biztonsági oldalról sem feltétlenül sze-
rencsés dolog. Ennek ellenére szinte nincs 
olyan projekt, ahol az ügyfél ne kérne utóla-
gos módosítást, a megbeszélt funkciók kibő-
vítését vagy egyéb, szerinte „apró változta-
tást”. 

A kockázat- és hazárdanalízis a jelen 
tanulmány szemszögéből talán leglényege-
sebb lépcsőfok, esetében a cél azon lehetsé-
ges fenyegetések, veszélyek meghatározása, 

30 Forrás: Saját szerkesztés, FICSOR Lajos – KO-
VÁCS László – KUSPER Gábor – KRIZSÁN Zoltán: 
Szoftvertesztelés, DTK Tankönyvtár, 2011. (https://regi. 
tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_szoft-
verteszteles /ch02s03.html) nyomán. 
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amelyek külső behatás vagy fejlesztési hibák 
következményeképpen a kibertérben jelen-
nek meg, és a rendszer biztonságos és hiba-
mentes működését veszélyeztetik. Itt elsősor-
ban a proaktív eljárásokon van a hangsúly: a 
megelőzés mindig egyszerűbb, és főleg költ-
séghatékonyabb, mint utólag módosításokat 
végrehajtani a már elkészült terméken. Ennél 
a fázisnál meg kell különböztetnünk a hazárd 
és a kockázat fogalmát: A hazárd „olyan hely-
zet, amely egy valóságos vagy lehetséges ve-
szélyt jelent az emberek vagy a környezet szá-
mára”, míg a kockázat „azt fejezi ki, hogy mi-
lyen valószínű veszélyes következményei le-
hetnek egy hazárdnak”.31 Ezen faktorok 
elemzésére többféle, változatos módszer is lé-
tezik (hibafa-analízis, hatásanalízis, valószínű-
ség-számítás…). A folyamat ezen szakaszá-
nak kézzelfogható eredménye a biztonsági 
követelmények dokumentációja. Ennek be-
tartása segít megelőzni a rendszerben kelet-
kező hibákat, ugyanakkor biztonsági szem-
pontból is kiemelkedően fontos. 

A funkcionális és biztonság követel-
mények összegzése alkotja a teljes rendszer-
specifikációt.  

Az architektúrális tervezés a hardver- 
és szoftveroldalról megvalósítandó funkciók 
elosztását és megtervezését jelenti, és elsősor-
ban a megbízhatóság, sebesség és teljesítmény 
szempontjából lényeges. 

A szoftver modulokra bontása, a mo-
dulok elkészítése/tesztelése és a kész modu-
lok összeintegrálása a programozási szakasz-
hoz tartozik – természetesen ez alatt nem 
csak a teljes munka kb. 20%-át kitevő kódo-
lást, hanem az ehhez kapcsolódó tevékenysé-
geket (pl. objektummodellek, adatbázis mo-
dellek tervezése, folyamatábrák és gráfok, 
UML ábrák elkészítése) is értjük.32 

A fenti szakaszok elkészültével kerül-
het sor a verifikációs és validációs eljárások 

                                                           

31 SZIRAY – BENYÓ – HECKENAST: i.m., 81. o. 
32 FICSOR et al., i.m, 5. fejezet. 
33 SZIRAY, i.m., 55-62. o. 

lefolytatására, amelyről a fentebbiekben már 
esett szó (röviden: funkcionális ellenőrzés il-
letőleg felhasználói követelményeknek való 
megfeleltetés). 

A legvégső fázist, az üzembe helyezést (és az 
azt követő feladatokat: üzemeltetés, karban-
tartás) általában megelőzi a bizonylatolás, ami 
az előírások és szabványoknak történő meg-
feleltetés33 – erre a következő fejezetekben 
részletesebben is kitérek majd. 

AGILIS MÓDSZERTANOK ÉS 

A SCRUM 

A ’90-es évek végéig, a lineáris megközelítést 
alkalmazó fejlesztések esetében egy-egy fej-
lesztési projekt sikerének kulcsa a szabályok-
hoz való merev ragaszkodás, az előre deter-
minált ciklusok minuciózus betartása volt. 
Azonban, ahogy ezek a rendszerek egyre 
komplexebbé váltak, az egyes fejlesztésekről 
kiderült, hogy „jelentős mértékű többletmun-
kát igényelnek a rendszer átgondolásának, ter-
vezésének és dokumentációjának fázisában. 
Amikor a komoly, terveken alapuló hagyomá-
nyos fejlesztési módszereket kis és középvál-
lalkozások rendszereinek fejlesztésekor alkal-
mazták, a megjelenő többletmunka olyan 
mértékű volt, hogy gyakran az határozta meg 
a szoftverfejlesztés folyamatának nagy ré-
szét.”34 Egyre gyakrabban fordult elő, hogy 
egy-egy projekt nem tudta adaptálni az idő-
költség-scope „szentháromság” valamelyik 
elemét – a fejlesztés nem készült el időben, 
messze túllépte az előzetes financiális keretet, 
vagy éppen a határidők és költségek miatt 
kompromisszumokat kellett kötni, és a speci-
fikációkban szereplő funkciókat kihagyni a 
kész szoftvertermékből. A minőség romlása, 
a növekvő költségek, a fejlesztési folyamat ne-
hézkes volta új szemlélet kialakítását tették 
szükségessé. A szigorú tervezést részben fel-

34 ULBERT Zsolt: Szoftverfejlesztési folyamatok és szoftver 
minőség-biztosítás, Pannon Egyetem, Veszprém, 2014. 
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váltotta az alkalmazkodás képességét, a szoft-
vert és a megrendelőt előtérbe helyező agilis 
szoftverfejlesztés. Ennek egyik úttörője, és 
máig legnépszerűbb reprezentánsa a Scrum. 
2001. februárban jelent meg az ún. Agilis Ki-
áltvány, amelyet 17, a pehelysúlyú módszere-
ket előnyben részesítő fejlesztő alkotott meg, 
és tett közzé egy közös honlapon. A Kiált-
vány 12 pontban összegezte az új megközelí-
tés alapvető szempontjait, és a mai napig ezt 
tekintjük az agilis fejlesztés alapdokumentu-
mának.35 Részben a Kiáltványra alapozva az-
óta számos különböző módszertan jött létre. 
Ezek közül a szoftverfejlesztésben leginkább 
elterjedt36 Scrum módszertant tesszük alapo-
sabb vizsgálat tárgyává.  

A Scrum egy olyan agilis ke-
retrendszer, ami révén „em-
berek komplex problémákat 
tudnak adaptív módon ke-
zelni úgy, hogy közben ter-
melékenyen és kreatívan szál-
lítják le a lehető legértékesebb 
termékeket”37. Hof és Pohl, 
kutatásaik során arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a 
napjaink szoftverpiacát uraló, 
agilis módszerrel készült 
webalkalmazások a korábbi 
szoftvertermékekhez képest jóval sebezhe-
tőbbek. Ennek okát a szerzőpáros elsősorban 
abban látja, hogy a mielőbbi működő verziók 
átadásának sürgető követelménye háttérbe 
szorítja (olykor teljesen negligálja) az elemzési 

                                                           

35 Ld. bővebben a következő honlapon: https://agi-
lemanifesto.org/iso/hu/principles.html. 
36 Ipari környezetben szintén elterjedt megközelítés a 
Lean fejlesztés és a Kanban-módszer, amely elsősor-
ban a JIT-termelés alapelveire épül, és főként a kevésbé 
tervezhető munkakörnyezetekben vált népszerűvé, 
mint például a szoftverüzemeltetés vagy a gyártástámo-
gatás. Ld. bővebben: CSUTORÁS Zoltán – ÁRVAI Zol-
tán – NOVÁK István: A Scrum keretrendszer és agilis mód-
szerek használata a Visual Studióval, 2016. (https://doc-
player.hu/1455370-Csutoras-zoltan-arvai-zoltan-no-
vak-istvan-a-scrum-keretrendszer-es-agilis-modsze-
rek-hasznalata-a-visual-studioval.html). 

és tervezési fázisokat, így a fontosabb bizton-
sági szempontok nem merülnek fel, nem ke-
rülnek kiértékelésre.38 A képet tovább árny-
alja, hogy a Scrum lényege éppen a fejlesztés 
rapid volta, ennek okán képtelen hosszú távú 
célokat kitűzni és precíz ütemezést meghatá-
rozni,39 a követelmények teljes scope-jának is-
merete nélkül pedig nem igazán lehet az egyes 
szempontokat előzetesen számításba venni. 
A módszertan másik  nagy előnye –  ez eset-
ben hátránya –, hogy nincs előzetes, szaka-
szokra lebontott költség- és ütemterv, így ki-
fejezetten nehéz integrálni a szoftverbizton-
ság szavatolásához elengedhetetlen tesztelés 
idő- és költségvonzatait. A hagyományos 

tesztelési és ellenőrzési fázi-
sok alacsonyabb színvonala 
nehezen egyeztethető össze a 
biztonsági megfelelés igényei-
vel. Mivel a Scrum elsősorban 
a specifikációkra összponto-
sít (azaz a működő verzió mi-
előbbi átadására), a biztonság 
nemfunkcionális követelmé-
nye a háttérbe szorul, emiatt 
megnövekszik a termékben 
lévő sebezhetőségek száma, 
ami fenyegetésekhez vezet és 
kibertámadások célpontjává 
teheti az alkalmazást.40   

Fentiek ellenére a módszertan hatékonyságát, 
létjogosultságát igazolja, hogy mára már nagy-
részt Scrum-szemléletben fejlesztenek az 

37 Ken SCHWABER – Jeff SUTHERLAND (2013): A 
Scrum útmutató. (https://scrumgu-
ides.org/docs/scrumguide/ v1/Scrum-Guide-
HU.pdf). 
38 Christoph POHL – Hans-Joachim HOF: Secure 
Scrum: Development of Secure Software with Scrum, 
The Ninth International Conference on Emerging Security In-
formation, Systems and Technologies, Venice, 2015. 
39 Software Secured: Secure Scrum - Integrating Secu-
rity with Agile, 2017. (https://www.softwaresecu-
red.com/secure-scrum-integrating-security-with-
agile/). 
40 Nagy Ramadan DARWISH -  Ihab Mohamed AB-

DELWAHAB: A Security Testing Framework for Scrum 
based Projects, International Journal of Computer Applica-
tons, 3/2016. 

A többi agilis módszertanhoz 
hasonlóan, a Scrum is  

számos kihívással küzd szoft-
verbiztonság szempontjából 

nézve; ezek a keretrendszerek 
elsősorban a flexibilitást és a 

gyors változásokhoz való 
 alkalmazkodást helyezik  

előtérbe, míg egy biztonságos 
rendszer kiépítése, a kocká-

zati tényezők átfogó elemzése 
gondos, szisztematikus 
 megközelítést igényel. 
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iparág olyan techóriásai, mint például a Go-
ogle, az Apple, a Facebook vagy az Adobe. A 
Scrum-fejlesztésben a dokumentálás kény-
szere és az egymásra épülő lépések helyett az 
iterációk, az együttműködés és az önszerve-
ződő munkamegosztás kerültek előtérbe, a 
megrendelő, mint partner pedig a folyamat 
immanens részévé vált, aki akár menet köz-
ben is segítheti észrevételeivel a fejlesztést. A 
biztonságosság szempontjainak figyelembe-
vétele azonban szigorú dokumentálási kötele-
zettséggel jár(na) együtt – nem csak a teszte-
lések vonatkozásában –, azonban ennek be-
vezetésével éppen a módszer alapja, a rapid 
fejlesztés elve sérülne, a biztonsági szempon-
tok szigorú figyelembevétele jelentősen meg-
növelné a papírmunkát. Ehhez egyébként 
sem áll rendelkezésre – sem a csapat, sem a 
megrendelő képviselője (a product owner) ol-
daláról –  a szükséges „bürokratikus gépezet”, 
aminek hiánya megnöveli a döntés-előkészí-
tés idejét. Eme két tényező eredőjeként a 
szoftvertermék kohéziós szintje kifejezetten 
alacsony, ami önmagában is biztonsági kocká-
zatként azonosítható.41 

 A módszertan építőköveinek megértését se-
gíti az alábbi ábra, amely bemutatja az új meg-
közelítés princípiumait: 

 

2. ábra: A Scrum alapelvei  
(Forrás: a szerző saját szerkesztése) 

                                                           

41 Active Collab: Advantages and Disadvantages of 
Agile Project Management. (https://activecol-
lab.com/blog/project-management/agile-project-ma-
nagement-advantages-disadvantages). 

A korábbi metodikákhoz képest újdonság az 
önszerveződő megközelítés, ami erősen gya-
korlatközpontú, igényekhez alkalmazkodó, a 
gyorsaságot előtérbe helyező fejlesztést tesz 
lehetővé, mivel a szerepkörök nem előre de-
finiáltak, az egyes csapattagok mind fejlesz-
tők, függetlenül attól, hogy kódolás, tesztelés, 
tervezés vagy design területen tevékenyked-
nek-e. Az egyes részfeladatokat önkéntes je-
lentkezés útján osztják ki, amely egy jól me-
nedzselt projekt esetében látványosan meg-
növeli a hatékonyságot, és csökkenti az átfu-
tási időt – mindemellett a fejlesztőcsapat ke-
resztfunkcionalitása révén szükségtelenné te-
szi külsős szakértők bevonását.42 A már emlí-
tett product owner, illetve a fejlesztőcsapat 
közötti kapcsolatot a scrum master teremti 
meg, aki meghatározza és betartatja a szabá-
lyokat, felel a szoftver minőségéért és a csapat 
munkájáért, továbbá koordinálja és kijelöli az 
eseményeket.43 A csapat összetétele azonban 
önmagában is eddig ismeretlen biztonsági ki-
hívásokat támaszt. A product owner gyakran 
nincs tisztában azzal, hogy a kért funkciók mi-
lyen biztonsági szempontokat vetnek fel. 
Emellett a követelmények sokszor úgy kerül-
nek meghatározásra, hogy nem veszik figye-
lembe a megvalósítás időigényét, ami ilyenkor 
rendszerint kódintenzív megoldásokban ölt 
testet, amik sebezhetőségekhez vezetnek. Be-
vett gyakorlat harmadik féltől származó kód-
részek, megoldások vagy kész modulok injek-
tálása a kódba, amit eredetileg más alkalmazá-
sokhoz fejlesztettek – következtetésképp a 
fejlesztőcsapat nem mindig látja át azt, nem 
kerül sor biztonsági tesztre és kockázatelem-
zésre sem. Következtetésképp, ezen körül-
mények növelik a szoftvertermék sebezhető-
ségét és a kihasználható biztonsági rések szá-
mát.44 A specifikációkat tekintve további kihí-
vást jelent, hogy ezen megrendelői igények 

 
42 CSUTORÁS – ÁRVAI – NOVÁK, i.m., 19. 
43 SCHWABER – SUTHERLAND, i.m., 4-6. 
44 DARWISH –  ABDELWAHAB, i.m. 
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akár inkrementumról inkrementumra változ-
hatnak.45 A fejlesztőcsapat tagjait érintő prob-
léma lehet az is, hogy a jó minőség biztosítása 
mellett a biztonsági fenyegetések felmérésére, 
kiértékelésére már nincs idő, ha a működő 
inkrementumot időben le akarják szállítani. 
Azt is érdemes ehelyütt megemlíteni, hogy a 
Scrum módszertan adoptálása a megrendelő 
cégen belül általában kisebb-nagyobb szerve-
zeti átalakításokat igényel, és megköveteli a 
szoros együttműködést az érintett osztályok-
kal és osztályok között – ami adatvédelmi 
szempontból hátrányos lehet.46 

A Scrum-fejlesztés menetét elsősorban az ún. 
Scrum-események határozzák meg, melyek 
meghatározott időközönként megtartásra ke-
rülnek. A fejlesztési ciklusokat a részfeladatok 
szinkronizálását és kiértékelését szolgáló rö-
vid (pár hetes) események, a sprintek határoz-
zák meg. A következő sprintben elvégzendő 
munkát, az elkészítendő inkrementumokat a 
sprint-tervezések során határozzák meg.47 
Egy-egy sprint végén a Sprint áttekintés 
(Sprint Review) alkalmazásával ellenőrzik az 
előállított inkrementumot. A gyors sprintek 
miatt kevés idő jut a biztonsági szempontok 
alapos megtervezésére (adatbiztonság, fájlok 
titkosítása stb.), így az nem is jelenik meg el-
fogadási kritériumként. A napi munkát a min-
den kezdéskor megtartott scrum stand-up 
(daily scrum) determinálja, ahol összefoglaló 
jelleggel kiértékelik az előző megbeszélés óta 
elért előrehaladást, és kijelölik az adott nap 
feladatait. A kiértékelés másik módszere a fo-
lyamatra fókuszáló retrospektív visszatekin-
tés, ezt a felülvizsgálatot „a sprint felülvizsgá-
lat és a következő sprint tervezése közötti 
időben tartja a  csapat. A Scrum Guide egy 

                                                           

45 InfoWorld: 6 security risks in software development 
and how to address them, 2021. (https://www.in-
foworld.com/article/3607914/6-security-risks-in-
software-development-and-how-to-address-
them.html). 
46 https://activecollab.com/blog/project-manage-
ment/agile-project-management-advantages-dis-
advantages. 
47 SCHWABER – SUTHERLAND, i.m. 
48 CSUTORÁS – ÁRVAI – NOVÁK, i.m., 25. 

hónapos sprintek esetén 3 órában maximali-
zálja a sprint visszatekintésre  fordítható 
időt.”48 A változások és az előrehaladás átte-
kintését szolgálja az ún. sprint backlog. A vég-
rehajtandó teeendőket felhasználói sztorik-
ként (user story) tüntetik fel a Product 
Backlogban, amelyet a product owner hoz 
létre, és amelyek meghatározott üzleti értéke, 
hasznossága adja meg a megvalósítás priori-
tási szintjét. 

Az kibertérből érkező fenyegetések ki-
értékelése általában nem része sem a hagyo-
mányos product backlognak, sem pedig a 
sprint tervezésnek – épp a már többször em-
lített rapid képesség okán. Ennek kiküszöbö-
lését célozza meg az ún. Secure Scrum, amely 
a klasszikus Scrum módszertan biztonságo-
sabbá tételét célozza. Jelenleg nem létezik 
olyan egységesen elfogadott biztonsági stan-
dard vagy keretrendszer, ami egy Scrum-pro-
jekt elejétől beépíthető lenne a fejlesztési fo-
lyamatba. A megfelelő szintű alkalmazásbiz-
tonsági gyakorlatok implementálása a Srum 
módszertanba talán a legnagyobb kihívást je-
lentő nemfunkcionális feladat az agilis fejlesz-
tés területén, hiszen az agilis módszertan a 
reszponzív fejlesztési ciklusokon alapszik, 
amit nehéz összeegyeztetni a biztonsági köve-
telményekkel.49 Ennek feloldására, a Secure 
Scrum egyik koncepciójaként a „user story-k 
kidolgozásakor minden egyes sztorihoz fel 
kell tüntetni, hogy milyen biztonsági kockázat 
tartozik hozzá, és aztán a sprintek összeállítá-
sakor az egyes sztorikat a kapcsolódó kocká-
zat nagysága alapján kell rangsorolnunk.”50 
Az egyéb biztonsági szempontokat (külső be-
törés elleni védelem, helyreállítási képesség, 
redundáns feladatfelvétel) szintúgy a product 
backlogba kellene beépíteni. Szintén követel-
ményként jelöli meg a biztonsági előírások 
beépítését a DoD-ba (Definition of Done51), 

49 https://www.softwaresecured.com/secure-scrum-
integrating-security-with-agile/.  
50 IT Hub: Secure Srum: válasz az agilis módszertanok 
biztonsági hátulütőire 
(https://ithub.hu/blog/post/Secure_Scrum_va-
lasz_az_agilis_modszertanok_biztonsagi_hatulutoire). 
51 Elfogadási kritérium: amikor kész a termék, átesett a 
tesztelésen, „valamint el is lett fogadva a product 
owner (terméktulajdonos) által. Felhasználói történet 
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ami azonban szükségszerűen túl hosszú és túl 
részletes dokumentációhoz vezethet. Az al-
kalmazás biztonságát egy verifikációs folya-
mat szavatolná, amelyre a scrum stand-upok 
során kerül sor.52 A keresztfunkcionalitásból 
és a tagok „felcserélhető tudásából” (interc-
hangeable skillsets) adódik, hogy minden tag-
nak ismernie kellene a szóba jöhető bizton-
sági szempontokat, a kibertér speciális karak-
terisztikáiból fakadó réseket és a biztonságos 
programozás technikáit,53 ez azonban a való-
ságban nehezen realizálható 
célkitűzés – tekintve, hogy az 
egyes fejlesztők így is munka-
idejük jelentős idejét töltik ön-
képzéssel. Mivel a Secure 
Scrum megközelítés igazából 
élesben még nem bizonyított, e 
tanulmány keretei között ennél 
bővebb elemzésnek nem kívá-
nom alávetni – mindenesetre a 
koncepció több, mint ígéretes. 

BIZONYLATOLÁS, 
SZABVÁNYOK ÉS SZOFTVER- 
BIZTONSÁG 

 
A bizonylatolás a hatósági előírások-

nak és szabványok szerinti megfeleltetésnek a 
folyamata, amelynek végeredményeképp kiál-
lításra kerülnek az ezt bizonyító dokumentu-
mok, azaz a bizonylatok. A folyamat inputja-
ként a korábban már említett rendszerköve-
telmények dokumentációja, és a teljes rend-
szerspecifikáció szolgálnak.54 

A szoftverfejlesztésnek, mint folya-
matnak, és a szoftvernek, mint a fejlesztés cél-
jának és végtermékének a magas minőségét 
informatikai iparági szabványok bevezetése 

                                                           

(user story) alatt minden (task) feladat befejezettnek ti-
tulálható, illetve a létrehozott munkák a felhasználói 
történethez vannak csatolva. Ezáltal a terméktulajdo-
nos megbizonyosodhat afelől, hogy a munka megfelel 
az elvárásainak.” (Gantt.hu: Agilis szótár, amit eddig 
csak IT-sok értettek. (https://gantt.hu/agilis-
buzzword-szavak-amiket-eddig-csak-it-sok-ertettek/). 
52 HOF–POHL, i.m., 2015. 

biztosítja. Ezen részterületek, szabványtípu-
sok megjelenése időben elkülönült; az iparág 
fejlődése magával hozta az egyes csoportok 
bővülését, átalakulását is. A szoftverfejlesz-
tésben elterjedt gyakorlat szerint ezen szten-
derdek többsége nem annyira a kötelező elő-
írásokon, mint az ún. „good practice” (amit 
talán legjobb gyakorlatnak fordíthatnánk) el-
vén alapul. Ennek lényege, hogy a bevált, bi-
zonyított eljárások, módszerek nagyobb való-

színűséggel válnak széles kör-
ben használt szabványokká, 
mint a túlszabályozott vagy 
épp a gyakorlatban sokszor 
körülményesnek bizonyuló 
ajánlások.55  

Szádeczky Tamás 
megfogalmazása szerint az 
iparágban használt szabvá-
nyok alkalmazási területeit a 
következő csoportokra bont-
hatjuk:  

• műszaki szabványok (szten-
derdek) és leírások 

• termék- és rendszerkövetel-
mények (tesztelés, értékelés) 

• ellenintézkedések meghatáro-
zása 

• irányítási rendszer, a folyamat 
és annak tanúsítása.56 

A jelenlegi létező, jól megalapozott és 
széles körben alkalmazott szabványok, mint 
például az ISO/IEC 12207 (erről a későbbi-
ekben részletesebben is lesz szó) és a PSS05 
azon alapelveket és módszertani ajánlásokat 
fektetik le, amelyek a tervezés vagy az imple-
mentálás, esetleg az ellenőrzési szakasz meg-
határozott fázisaiban a legtöbb szoftverter-
mék gyártásakor felmerülnek.57 A fenti két 

53 https://www.softwaresecured.com/secure-scrum-
integrating-security-with-agile/. 
54 FICSOR et al.: i.m., 5. fejezet 
55 Wolfgang EMMERICH et al: Standards Compliant Soft-
ware Develoment, 1997. (http://discovery.ucl.ac.uk). 
56 SZÁDECZKY Tamás: Szabályozott biztonság (PhD érte-
kezés), Pécsi Tudományegyetem, 2011, 131. o. 
57 EMMERICH et. al: i.m., 2-3. o. 

Az információtudomány ál-
landó és szinte követhetetlen 
fejlődése a szoftvergyártás-
ban is megnyilvánul; ezáltal 
a legtöbb eset-ben gyakorla-
tilag lehetetlen (és felesleges 
is) a legalapvetőbb szabvá-

nyokon túl kötelező érvényű 
megszorításokat kikötni. 
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„alap” szabványnak is nevezhető csomagra 
egyaránt igaz, hogy rendkívül komplex és 
részletesen kidolgozott, és éppen ezért alkal-
mazásukhoz megfelelő gyakorlatra van szük-
ség, mindamellett elengedhetetlen a legújabb 
fejlesztések és az iparág átfogó ismerete is – 
elsősorban a fejlesztés típusához leginkább 
megfelelő elemek kiválogatásához. 

Érdemes megjegyezni, hogy a szoft-
vergyártásban használt „good practice” mód-
szerek többsége elsősorban a szoftverbizton-
ságot és a dokumentációt, nem pedig az imp-
lementálás módját részletezi. Ez alól a kor-
mányzati megrendelésekre készült és a biz-
tonságkritikus környezetben használt szoft-
verrendszerek jelentenek kivételt, amelyekkel 
szemben jóval alaposabb követelmények, el-
várások kerülnek specifikálásra. 

„Az  első  valóban  széles  körben  el-
erjedt  és  mindmáig szórványosan  alkalma-
zott informatikai  biztonsági  szabvány  a  
Trusted  Computer  Systems  Evaluation  
Criteria (TCSEC,  Orange  Book)  volt,  ame-
lyet  az  Amerikai  Egyesült  Államok  Vé-
delmi Minisztériuma készített 1983-ban.”58 A 
sztenderd elsődleges célja a számítógéprend-
szerektől elvárt biztonsági szint definiálása és 
az e téren eltérő rendszerek egységesítése volt 
– a hangsúlyt az adatok, információk védel-
mére helyezte, és felhívta a figyelmet az audi-
tálás fontosságára. A szabvány „kvázi-európai 
megfelelője” az ITSEC (Information Tech-
nology Security Evaluation Criteria) szten-
derd, amely ma már nem használatos. Helyét 
a CC de facto szabvány vette át. 

A CC, vagyis a „Közös követelmény-
rendszer az informatikai biztonság minősíté-
séhez (Common Criteria for Information 
Technology Security Evaluation)” elneve-
zésű, az Egyesült Államok, valamint az Euró-
pai Unió által is használt biztonsági előíráso-
kat és direktívákat tartalmazó szabvány59 
2003-tól Magyarországon is az iparág egyik 

                                                           

58 SZÁDECZKY: i.m., 132. o. 
59 Common Criteria: The Common Criteria 
(www.commoncriteriaportal.org). 

meghatározó eleme (MSZ ISO/IEC 15408 
néven). Ezen sztenderd a szoftver, mint ter-
mék kötelező biztonsági megoldásainak leírá-
sát és a szoftverekkel kapcsolatos követelmé-
nyeket fogalmazza meg, különös tekintettel a 
biztonsági funkciók megvalósítására és a 
szoftvergaranciákra. 

Michelberger és Lábodi szerint a 
„»Szoftvertermékek értékelése, minőségi jel-
lemzők és használatuk irányelvei« című szab-
vány (MSZ ISO/IEC 9126) egy hierarchikus 
szempontrendszert ad. A minőségi jellemző-
ket a szerzők hat csoportba sorolták, töre-
kedve az átfedések nélküli teljességre”60. A 
szabvány készítői a következő szempontokat 
emelték ki: 

• Funkcionalitás  
• Megbízhatóság 
• Használhatóság 
• Hatékonyság 
• Karbantarthatóság 
• Hordozhatóság 

Témámhoz kapcsolódóan elsősorban a meg-
bízhatóságot szeretném kiemelni, mint a se-
bezhetőség szempontjából leglényegesebb 
faktort. A tervezési, implementálási hibák és 
az általuk „meghagyott” támadási felületek il-
letőleg adatvesztéssel járó hanyagságok sok 
esetben a szoftverrendszerek biztonságát fe-
nyegetik. A szoftver-megbízhatóság Sziray és 
szerzőtársainak definíciója szerint a felhasz-
nálók által tapasztalt hibák számának függvé-
nye, és egyben megkülönböztetik a szoftver 
hibákat (fault) a szoftver-rendellenességektől 
(failure), és emellett kiemelik, hogy a megbíz-
hatóság függ a hiba fellépésének valószínűsé-
gétől.61 Ezen megállapítást annyival egészíte-
ném ki, hogy egy nyilvánosságra kerülő hibák 
(gondolok itt a Microsoft operációs rendsze-
reinek és irodai programcsomagjának, vagy az 
Oracle Java virtuális alkalmazásfuttató kör-
nyezetének számtalan biztonsági résére) nyílt 

60 MICHELBERGER – LÁBODI: i.m., 5-7. o. 
61 SZIRAY – BENYÓ – HECKENAST: i.m., 111. o. 
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meghívást jelentenek a kiberbűnözők szá-
mára a szoftverrendszerekbe való betörésre, 
károkozásra, adatlopásra. 

Szoftverfejlesztési szemszögből talán 
a legjelentősebb a korábban már említett „In-
formatika Szoftver életciklus folyamatok 
(Software Life Cycle Processes)” elnevezést 
viselő MSZ ISO/IEC 12207 jelzési nemzet-
közi szabvány, amely – szintén az idézett 
szerzőpáros szerint – „egységes fogalmi kere-
tet ad a szoftverek teljes életciklusára az ötle-
tek megfogalmazásától a szoftver visszavoná-
sáig”, valamint „kiemelten kezeli a szoftver-
termékek és szolgáltatások beszerzési és szál-
lítási folyamatait.”62 A szabvány kiemelten 
foglalkozik a biztonságpolitikai, kockázat-
elemzési és kezelési, valamint adat- és vírus-
védelmi szempontokkal (külön kiemelve az 
adatkezelési és jogosultsági specifikációkat), 
így a sebezhetőséggel szembeni prevenció és 
a proaktív szempontokat figyelembe vevő 
szoftverfejlesztés talán legfontosabb iparági 
sztenderdjének minősíthető. 

Az információbiztonság megteremté-
séhez teremt alapot az ISO/IEC 2007x szab-
ványcsomag. A szabvány alapvetése a koráb-
ban már említett CIA-elv alapjainak, tehát a 
sértetlenség, bizalmasság és rendelkezésre ál-
lás hármasának biztosítása a sztenderdben 
megfogalmazott intézkedések és biztonsági 
követelmények betartása, betartása révén. 
Noha egyetlen konkrét információtechnoló-
giai szakterülethez sem köthető, sok cégnél a 
vállalati, szervezeti stratégia egyik alapvető 
elemeként tartják számon. 63 

Végül, de nem utolsósorban szintén 
érdemes egy külön bekezdést szentelni az 
ITIL (IT Infrastructure Library) rövidítésű 
módszertani gyűjteménycsomagra. Az ITIL 
annyiban tér el az előzőektől, hogy inkább fo-
lyamatokra, és nem biztonsági előírásokra he-
lyezi a hangsúlyt, és „nemzetközi legjobb gya-

                                                           

62 MICHELBERGER – LÁBODI: i.m., 8-9. o. 
63 MICHELBERGER – LÁBODI: i.m., 18. o. 

korlatként az IT szolgáltatások területén szol-
gál követelményhalmazként.”64 Egyaránt ré-
sze a tervezés, stratégia megalapozása, üze-
meltetés és állandó fejlesztés is, mint a minő-
ség érdekében betartásra ajánlott folyamat-
kontrollok és kategóriák. 

A nemzetközi szabványok, módszer-
tanok, ajánlások ismertetése után érdemes rö-
viden áttekinteni, hogy Magyarországon mi-
lyen előírások, ajánlások vonatkoznak az IT-
rendszerek és szoftverek biztonságára. Az 
alábbi táblázatban felsorolt sztenderdek és 
ajánlások részben vagy egészében magyar 
szakemberek munkái, amelyek a nemzetközi 
szabványok ajánlásával készültek. Ezeket Ma-
gyarországon az ITB (Informatikai Tárcaközi 
Bizottság) és annak jogutódjai, a Kormányzati 
Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság 
és a Közigazgatási Informatikai Bizottság adja 
ki. 

Ajánlás Ki-
adta 

Kiadás 
éve 

Informatikai biztonsági 
módszertani kézikönyv 

ITB 2008 

Informatikai rendszerek 
biztonsági követelményei 

ITB 2008 

Magyar Informatikai 
Biztonsági Ajánlások 

ITB 2008 

Követelménykönyvtár KIB 2011 
 

1. táblázat: Minőségbiztosítási  
és módszertani ajánlások  

(Forrás: a szerző saját szerkesztése) 

A fentebb felsorolt „ajánlások  alap-
ján meghatározhatóak   a   szabályok,   eljá-
rásrendek,   előállíthatóak   a   szükséges do-
kumentációk  és  az  értékelés illetve  tanúsítás 
is elvégezhető azok alapján”.65 Az iparág sajá-
tosságából adódik, hogy a szabványok kizáró-
lagossá tétele nem járható út, elsősorban a 
szerteágazó fejlesztési részterületek és a terü-
leteken átívelő megoldások miatt, azonban a 
műszaki és általános minőség megteremtése 
szempontjából a szabványok és ajánlások be-
tartása, alkalmazása elengedhetetlen. 

64 SZÁDECZKY: i.m., 139-140. o. 
65 SZÁDECZKY: i.m. 158. o. 
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KONKLÚZIÓ 

Természetesen a fent említett csoma-
gokon kívül (és részben azok kiegészítése-
ként) számos előírás, direktíva, sztenderd és 
dokumentum-gyűjtemény létezik. Jelen írás-
ban azokat szerettem volna kiemelni, amelyek 
elsősorban a szoftverfejlesztésben rejlő biz-
tonsági kockázatokkal kapcsolatban fogal-
maznak meg direktívákat és ajánlásokat.  

A szoftverfejlesztéssel foglalkozó cé-
gek – és itt most eltekintünk a szabadúszóktól 
vagy a néhány embert foglalkoztató, iparági 
szinten „súlytalan” fejlesztőcsapatok mun-
kásságától – a szabványokon kívül számos 
belső előírás, utasítás és egységes munkavég-
zési keretrendszer segítségével szavatolják az 
általuk előállított szoftver minőségét, és jó 
esetben külön figyelmet fordítanak a bizton-
sági rések, támadható felületek által okozott 
fenyegetések mérséklésére, megelőzésére is. 

Amint az a tanulmányban bemuta-
tásra került, az előkészítéshez, tervezéshez, 
implementáláshoz és a fejlesztés egyéb szaka-
szaihoz kötődő iparági sztenderdek és ajánlá-
sok nagyban befolyásolják a szoftver, mint 
termék végső minőségét, és nem utolsósor-
ban a jórészt ezek által is biztosítható szoft-
verbiztonság megteremtése alapjaiban meg-
határozza a felhasználók (azaz a vásárlók) elé-
gedettségét. Mondani sem kell, hogy az esetek 
többségében – és most maradjunk meg a piaci 
alapon működő értékesítésnél, és tekintsünk 
el az egyéb megrendelésektől – jórészt a ter-
mék népszerűsége és a vásárló elégedettsége 
határozza meg a szoftver eladási mutatóit. Az 
pedig egyértelmű, hogy minél biztonságosabb 
egy alkalmazás vagy rendszer, annál kevesebb 
sikeres támadás éri, és annál kevesebb csaló-
dás (és kár) éri a megrendelőket.  

A kibertérből érkező fenyegetések 
nagy része a hanyagul megtervezett és kivite-
lezett szoftverek és szoftverrendszerek táma-
dására irányul, amely támadásoknak a legin-
kább a különböző weblapok és az online 

adatbázisok vannak kitéve. Ugyanakkor bár-
milyen számítógéprendszer kibertérből ér-
kező támadás áldozatává válhat a rosszul el-
készített alkalmazások és gyenge/hanyag biz-
tonsági előírások, üzemeltetés és karbantartás 
következményeképpen. Ezen támadások és 
károkozások megelőzésében a szoftverfej-
lesztőknek vitális szerep jut a gondos terve-
zés, körültekintő megvalósítás, dokumentálás 
és nem utolsósorban a már bevált iparági 
sztenderdek megfelelő alkalmazása révén.. 
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