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Titokkezelés*

* Az USA Kor mány za ti Tit ka i nak Vé del mét és Kor lá to zá suk Le he tõ sé gét Vizs gá ló Bi zott ság je len té se – 
Wa shing ton, 1997.
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Alább rö vid sze mel vé nye ket és adat so ro kat köz lünk egy az ame ri kai kong resszus ál tal 
meg ren delt, vas kos ta nul mány ból (Secrecy: Report of the Commission on Protecting and 
Reducing Government Secrecy in the USA. Washington, Government Printing Office, 
1997). A Moynihan sze ná tor irá nyí tá sa s egy tör vény ho zá si kü lön bi zott ság fel ügye le te 
alatt vég zett, több éves, át fo gó vizs gá lat anya gát a wa shing to ni kor mány könyv alak ban 
és a vi lág há lón is köz zé tet te. (The Government Printing Office’s – GPO – World Wide 
Web address: http://www.acces.gpo.gov/int) Mint ol va só ink ma guk is lát ni fog ják: a je len
tés ta nul sá gai – mutatis mutandis – ná lunk is meg szív le len dõk.

A vizs gá lat ered mé nye i nek összeg zé se és a bi zott ság aján lá sai

Ide je új ra gon dol ni a tit kos ság ról va ló fel fo gá sun kat.
A tit kos ság a kor mány za ti sza bá lyo zás egyik for má ja. Az ame ri ka i ak meg szok ták, hogy 
a kor mány zat haj la mos agyon sza bá lyoz ni a dol go kat. A tit kos ság nál azon ban több rõl 
van szó; a kö zön ség ugya nis nem tud hat ja, hogy a sza bá lyo zás mi re és med dig ter jed ki.

A tit kos ság nak je len tõs ha tá sa van a nem ze ti ér de kek ér vé nye sü lé sé re, hi szen a túl
zott tit ko ló zás az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy a po li ti kai dön tés ho zók nem jut nak 
meg fe le lõ in for má ci ó hoz, a kor mány nem fe lel a cse le ke de te i ért, a köz em be rek nek 
pe dig esé lyük sincs ar ra, hogy ér dem ben be kap cso lód ja nak a po li ti kai vi tá ba. Bár a 
tit kos ság nem tel jes mér ték ben fe les le ges – éle te ket ment het, se gít het a go nosz te võk 
fe le lõs ség re vo ná sá ban, hoz zá já rul hat a nem zet biz ton sá gá nak vé del mé hez és dip lo
má cia for má ló té nye zõ vé is vál hat –, tu da tá ban kell len nünk, hogy a ve le va ló együtt élés 
nem ve szély te len. Mint Potter Stewart bí ró a Pen ta gon Ira tok hoz fû zött vé le mé nyé ben 
ki fej tet te: ha min dent ti tok nak mi nõ sí te nek, úgy a tit kos ság ér tel mét vesz ti. Mi köz ben 
év rõl év re dollármilliárdokat szór nak ki a kor mány za ti tit kos ság ra, a ti tok ke ze lõi al kal
mas sá gi vizs gá la tok s a mi nõ sí té sek mai gya kor la ta a nem zet biz ton ság leg fon to sabb 
tit ka i nak vé del mét sem ké pes sza va tol ni. A ti tok mi nõ sí té se ket gyak ran csak ar ra hasz
nál ják, hogy a nyil vá nos sá got ki zár ják a dön té si fo lya ma tok ból, mi köz ben a hír szer zést 
és a hoz zá ha son ló ér zé keny te rü le te ket el ha nya gol ják.
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Kor mány za ti ber ke ken be lül és kí vül so kan nem hisz nek a mi nõ sí té sek és át vi lá gí tá
sok rend sze ré nek ha té kony sá gá ban. Má ra be vett gya kor lat tá vált, hogy az egyéb ként 
fedd he tet len hi va tal no kok a po li ti kai vi ták be fo lyá so lá sa ér de ké ben mi nõ sí tett in for má
ci ó kat ad nak ki akár az el len fél nézeteinek cá fo lá sá ra, akár sa ját tá bo ruk meg tá mo ga
tá sá ra, vagy vé den dõ az ak tu á lis kor mány po li ti ka be csü le tét. A köz szol gá lat nak pe dig 
sem mi képp sem tesz jót az olyan gya kor lat, amely a tisz tes ség te len játsz má nak ked vez.

A tit kos ság res pek tu sát s a va ló ban fon tos tit kok vé del mét úgy le het biz to sí ta ni, ha a 
tit ko ló zást kor lá tok kö zé szo rít juk, s csak a még fel tét le nül szük sé ges mér té kig tart juk 
fenn. A tit ko ló zás eny hü lé se így az ér de mi tit kok nak va ló já ban csak hasz ná ra vál hat. 
Szár maz hat nak elõ nyök ab ból is, ha az el avult tit ko sí tá so kat fel old ják, más ese tek ben 
pe dig egyál ta lán nem fo lya mod nak tit ko sí tás hoz. In for má ció döm ping ben élünk, és a 
meg ala po zott dön té sek hez min den ed di gi nél na gyobb mér ték ben nyi tott – te hát nem 
tit kos – for rá sok ból vesszük az in for má ci ó kat. Ugya nak kor az in for má ci ós for ra da lom 
kö vet kez mé nye it a tit ko sí tá sok rend sze re a kel le té nél gyak rab ban hagy ja fi gyel men 
kí vül, az in for má ci ók mi nõ sí té se és rend sze re zé se pe dig fö lös le ges köl te ke zés hez ve zet.

A nyil vá nos ság szá má ra a nyi tott ság a kor mány za ti cse lek vé sek ér tel mez he tõ sé gé
nek alap fel té te le, de kel lõ nyi tott ság nél kül a kor mány sem tud ná bí rá ló i val szem ben 
meg vé de ni ma gát. Ez az alap ja a tu do má nyos in for má ci ók sza bad áram lá sá nak és a 
gaz da sá gi nö ve ke dés hez hoz zá já ru ló fel fe de zé sek nek. Tit ko ló zás nél kül kö ze lebb 
ju tunk a múlt meg ér té sé hez is, hogy a tör tén tek bõl ér té kes ta nul sá go kat von junk le a 
jö võ re néz ve; s a kor mány zat múlt bé li te vé keny sé gé nek meg íté lé sé rõl foly ta tott vi ták 
nem hogy föl emész tik, ha nem még in kább gya ra pít ják a jö võ re va ló fel ké szü lés hez 
szük sé ges erõ in ket.

Mind ezen szem pon to kat fi gye lem be vé ve egy új tit kos sá gi mi nõ sí té sek rõl szó ló tör
vény lé nye gi pont ja it az aláb bi ak sze rint ja va sol juk rög zí te ni: 

1. Tit ko sí tás ra csak ab ban az eset ben ke rül jön sor, ha azt a nem zet biz ton ság ér de kei 
bi zo nyít ha tó an meg kí ván ják; ek kép pen biz to sít ha tó, hogy a tit kos ság nem lép túl a 
nem zet biz ton ság ér de ke i nek meg fe le lõ mi ni má lis mér té ken.

2. Az el nök ha tá roz za meg a szük sé ges titkosítási rend szert s az ah hoz kap cso ló dó 
el já rá so kat. Ez zel pár hu za mo san a tit ko sí tás fel ol dá sá nak rend sze rét és el já rás rend jét 
is lét re kell hoz ni, s e cél ra úgy szin tén for rá so kat kell el kü lö ní te ni. Az új sza bá lyo zást 
és min den ko ri mó do sí tá sa it a Szö vet sé gi Köz löny ben min den rész let re ki ter je dõ en 
meg kell je len tet ni, és a fel me rü lõ ész re vé te lek nek te ret kell biz to sí ta ni. 

3. A tit ko sí tás ra vo nat ko zó alap el vek és mi nõ sí té sek meg ál la pí tá sá nál min den eset ben 
mér le gel jék, hogy va jon az adott in for má ció nyil vá nos ság ra ho za ta lá ból a köz szá má ra 
szár ma zó ha szon ho gyan vi szo nyul az át me ne ti vagy hosszú tá vú tit ko sí tás tól re mél he tõ 
elõ nyök höz. Amennyi ben nem egy ér tel mû, hogy in do kolte tit ko sí tá sa, ne ke rül jön rá sor.

4. A tit ko sí tás tíz éves idõ tar tam ra szól jon, amit az érin tett hi va tal csak az eset ben 
hosszab bít hat meg, ha meg fe le lõ en in do kol ja, hogy az ese ti koc ká za ti becs lé sek szük
sé ges sé te szik az adott in for má ci ók hosszú tá vú tit ko sí tá sát. Har minc év után azon ban 
min den kép pen fel kell ol da ni a tit ko sí tást, ha csak az nem okoz bi zo nyít ha tó an kárt 
va la mely ma gán sze mély nek, és nem ve szé lyez te ti a kor mány zat mû kö dé sét. Elõ ze te
sen meg kell ha tá roz ni a tit ko sí tás fel ol dá sá nak me net rend jét. Az érin tett hi va ta lok 
pe dig tar toz za nak éves je len té sek ben kö te le zõ en szá mot ad ni a Kong resszus nak a tit
ko sí tá sok ról és azok fel ol dá sá ról. 

5. A tör vényt ne le hes sen ar ra fel hasz nál ni, hogy a Kong resszus tól az alap ján meg
ta gad ják a kért in for má ci ó kat. 
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6. A szö vet sé gi ira tok tit ko sí tá sá nak fel ol dá sá ra Köz pon ti Tit ko sí tá so kat Fel ol dó 
Iro dát kell fel ál lí ta ni, amely össze fog ja, ve zény li és el len õr zi a tit kos ira tok nyil vá nos
ság ra ho za ta lát. A Köz pont a Kong resszus nak és az el nök nek éves je len tés ben szá mol
jon be mû kö dé sé rõl és a tit kos in for má ci ó kat fel hasz ná ló, tá ro ló vagy azo kat elõ ál lí tó 
szö vet sé gi hi va ta lok ez irá nyú gya kor la tá ról.

A je len le gi hely ze tet egy tör vény ön ma gá ban nem vál toz tat hat ja meg egyik nap ról a 
má sik ra, de meg fe le lõ ala pot nyújt hat az érin tett hi va tal no kok nak, hogy adott eset ben 
ne met mond ja nak, vagy rá kér dez ze nek a mi ér tek re. A tit kos ság nem a kor mány za ti 
hi va tal no kok és hi va ta la ik ér de két szol gál ja, ha nem a nem zet biz ton sá gát. Nincs okunk 
azt fel té te lez ni, hogy e meg kü lön böz te tést kor má nyunk nem ké pes meg ten ni, s má sok
kal szem ben, ha kell, ér vény re jut tat ni.

Adatösszesítések, grafikonok

Ahol a titkok születnek…
Az el múlt hat év ben (1992–1997 – a szerk.) az ira tok tit kos sá mi nõ sí té sé nek 94%ára 
vagy azért ke rült sor, mert az érin tett do ku men tu mok más tit kos anya gok in for má ci ó it 
tar tal maz ták, vagy mert a mi nõ sí tõk sa ját be lá tá
suk sze rint al kal ma zan dó nak vél ték a tit ko sí tás ra 
vo nat ko zó sza bá lyo kat, ide ért ve a ko ráb ban 
ér vény ben lé võ ket is. Az el sõd le ges ti tok mi nõ sí
té sek kel szem ben az ef faj ta „já ru lé kos” tit ko sí tá
so kat több nyi re nem olyan sze mé lyek vé gez ték, 
akik nek er re írá sos jo go sít vá nyuk van (ki vé tel az 
Ener gia ügyi Mi nisz té ri um). Já ru lé kos ti tok mi nõ
sí tést a köz ren dû hi va tá sos ka to ná tól a kor mány 
ál tal meg bí zott ipa ri cé gek al kal ma zot ta in át a 
vá lasz tott po li ti kai tiszt ség vi se lõ kig gya kor la ti lag 
bár ki vé gez het, aki a biz ton sá gi el len õr zé sen 
át esett – az FBI vagy a CIA hely ze te te hát 
ko ránt sem ki vé te les a te kin tet ben, hogy szin te 
bár mely mun ka tár sa tit ko sít hat ja a ke zé be ke rü
lõ ira to kat. Bár a tit ko sí tá sok több mint 80%át a 
Pen ta gon és a CIA hi va tal no kai jegy zik (lásd az 
1. áb rát), összes sé gé ben kö zel há rom mil lió kor
mány za ti és kül sõ cégal kal ma zott dönt het az 
ál ta la ke zelt ada tok tit kos sá mi nõ sí té sé rõl.

El ag gott tit kok…
A szö vet sé gi kor mány zat má ra te mér dek tit kos irat anya got hal mo zott fel, melyek jó 
ré sze leg alább ne gyed szá zad dal ko ráb ban ke let ke zett. A 25 év nél ré geb bi do ku men tu
mok tit kos sá gá nak 2000 elõt ti au to ma ti kus fel ol dá sá ról szó ló 12958. sz. vég re haj tá si 
uta sí tást kö vet ve az érin tett hi va ta lok most el sõ íz ben mér ték fel tel je sen tit kos irat tá ra
ik anya gát. A vizs gá lat so rán a fel té te le zett nél jó val több ira tot ta lál tak. Na gyobb ré szü
ket ér ték ál ló ság te kin te té ben ed dig még egyál ta lán nem vizs gál ták – a szö vet sé gi nyil ván

1. ábra. A ti tok mi nõ sí té sek 
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Forrás: Az In for má ció for ga lom Biz ton sá gát Fel
ügye lõ Hi va tal (Information Security Over
sight Office) ál tal gyûj tött össze sí tett ada
tok az 1990–1995 kö zöt ti idõ szak összes 
szol gá la ti irat tit ko sí tá sá ra vo nat ko zó an
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tar tás ról szó ló tör vény sze rint ugya nis a „tar tós ér ték” len ne a do ku men tu mok hosszú 
tá vú meg õr zé sé nek kri té ri u ma –, így tit kos mi nõ sí té sük fel ol dá sá ra is csak most ke rül het 
sor, a vég re haj tá si uta sí tás alap ján. (…) A bi zott ság becs lé se sze rint a szö vet sé gi kor
mány zat ber ke i ben több mint 1,5 mil li árd ol dal nyi 25 éves vagy en nél ré geb bi tit ko sí tott 
ira tot õriz nek (lásd az egyes hi va ta lok irat ál lo má nyát mu ta tó 2. áb rát). A ren de let alap
ján a hi va ta lok en nek alig fe lét – mint egy 719 mil lió ol dalt – ter ve zik vissza mi nõ sí te ni, a 
fenn ma ra dó há rom ne gyed mil li árd ol dalt te hát ele ve ki von ják az au to ma ti kus vissza mi
nõ sí tés ha tá lya alól. A ren de let ha tály ba lé pé se után egy év vel mind össze 57 mil lió ol dal
nyi irat tit kos sá gát ol dot ták fel, ami az elõ irány zott nak ke ve sebb mint egy ti zed ré sze. 

A bi zal mi ál lást be töl tõk 
átvilágí tá sa
Mint azt a 3. áb ra mu tat ja, az 
Ál la mi Szám ve võ szék je len té se 
sze rint 1993ban több mint 3,2 
mil lió kor mány za ti, il let ve kor
mány meg bí zás sal ren del ke zõ 
cég al kal ma zott át vi lá gí tá sá ra 
ke rült sor (az 1993 utá ni idõ
szak ra még nin cse nek össze sí
tett ada tok). Az en nek nyo mán 
ki adott biz ton sá gi iga zo lás 
ar ról ta nús ko dik, hogy tu laj do
no sát a sza bály za tok ban rög zí

2. ábra. A tit kos ira tok vissza mi nõ sí té se (mil lió ol dal)
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For rás: A bi zott ság ál tal az egyes kor mány szer vek tõl be kért, át fo gó vizs gá la ti do ku men tá ció

3. ábra. Átvilágított szövetségi alkalmazottak 
és külsõ megbízottak minõsítései (1993)
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For rás: Az Ál la mi Szám ve võ szék (General Accounting Office – GAO) hi va
ta los je len té se. Wa shing ton D. C.: Government Printing Office, 
1995. márc.
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tett biz ton sá gi kri té ri u mok alap ján meg vizs gál ták, és al kal mas nak ta lál ták a mi nõ sí tett 
– „szi go rú an tit kos”, „ti kos” és „bi zal mas” – ira tok ba va ló be te kin tés re. (…) Az át vi
lá gí tás egy rész le tes ön élet rajz be nyúj tá sá val kez dõ dik, amely nek töb bek közt ki kell 
tér nie a ko ráb bi lak he lyek re, a ta nul má nyok és a szak mai kar ri er egyes ál lo má sa i ra, az 
eset le ges bün te tett elõ é let re, il let ve a csa lá di ál la pot ra, a ro kon ság be mu ta tá sá ra. Ezt 
kö ve ti a vizs gá lat, me lyet vé gez het kor mány za ti szerv – így az FBI, a szö vet sé gi kor
mány zat leg na gyobb nyo mo zó ha tó sá ga –, vagy egy az il le té kes kor mány hi va tal meg bí
zá sá ból el já ró ma gán cég.

Az át vi lá gí tá sok költ sé gei
Mi ként az a 4. áb rán lát ha tó, az Ál la mi Szám ve võ szék 51 ügy nök ség pénz ügyi ada ta it 

összegzõ, 1995. már ci u si je len té se sze rint 
1993ban a költ ség ve tés össze sen 326 mil lió 
dol lárt for dí tott az át vi lá gí tá sok ra (az 1993 
utá ni idõ szak ra még nin cse nek össze sí tett 
ada tok). A hely szí ni vizs gá la tok költ sé ge i ben 
az át vi lá gí tó szerv tõl és a vizs gá lat mély sé gé
tõl füg gõ en igen nagy el té ré sek le het nek.  
A Kor mány Sze mély ze ti Hi va ta lá nak (Office 
of Personnel Manage ment) ta ri fái sze rint egy 
120 na pon be lül el vég zen dõ vizs gá lat 3425 
dol lár ba ke rül, míg 35 na pos ha tár idõ ese tén 
ugya nez 3995 dol lár ba. A Had ügyi Nyo mo zó
hi va tal (Defense Intelligence Ser vi ce) az 
át vi lá gí tá sért ez idõ sze rint nem szá mol hat el 
költ sé get, ám újab ban fel me rült az is, hogy 
in do kolt len ne e ren del ke zést fe lül vizs gál ni. 

Köz hi va tal nok ok krí zis ta nács adá sa
A szö vet sé gi al kal ma zot tak ún. „krí zis ta nács adá sa” ab ban áll, hogy in téz mé nyes ál la mi 
szol gál ta tás ként szak sze rû se gít sé get kí nál bár mely sze mé lyes prob lé ma vagy ma gán éle
ti vál ság meg ol dá sá ra. Az ilyen prog ra mok fej lesz té sét a Bi zott ság is szor gal maz za. 

1994ben 79 742 szö vet sé gi al kal ma zott vett részt krí zis ta nács adá son. A ta nács adás 
költ sé gei eltérõek, az ár ese ten ként nyolc dol lár tól akár öt ven dol lá rig is ter jed het. 

4. ábra. Egyes hi va ta lok át vi lá gí tá sért 
fel szá molt költ sé gei 1993-ban
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For rás: Az Ál la mi Szám ve võ szék (General 
Ac count ing Office – GAO) hivatalos 
jelentése. Washington D. C.: Government 
Printing Office, 1995. március.
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Akad szá mos al kal ma zott, aki nem kér ilyen se gít sé get, bár szük sé ge len ne rá, má sok 
– ön szán tuk ból vagy fel sõbb uta sí tás ra – kü lön fé le lel ki vagy mun ka he lyi prob lé mák 
mi att ké rik a ta nács adást. Össze sí tett ada ta i kat az 5. áb ra mu tat ja. Ar ról per sze nincs 
adat, hogy a meg fe le lõ ta nács adás nak kö szön he tõ en há nyan tud tak el len áll ni a kém
ke dés kí sér té sé nek, ám nyil ván va ló, hogy a bi zal mi ál lást be töl tõk kö ré ben vég zett 
krí zis ta nács adás ma ga is hoz zá já rul a kü lön fé le kém ke dé si kí sér le tek és biz ton sá gi 
sza bály sér té sek meg elõ zé sé hez. 

A bi za lom ugya nak kor az ef fé le prog ra mok nél kü löz he tet len fel té te le, hisz alig ha 
va ló szí nû, hogy az ér zel mi és anya gi prob lé mák kal küz dõ al kal ma zot tak ak kor is fel ke
re sik a ta nács adást, ha bi zal mas köz lé se ik tit kos sá gát nem, vagy csak elég te le nül ga ran
tál ják, s utóbb emi att sze mély ze ti vagy biz ton sá gi fõ nö ke ik ré szé rõl akár felelõsségre vo
násra is szá mít hat nak. A kém ke dé sért el ítélt James Hall pél dá ul al ko ho liz mu sa mi att 
an nak ide jén ön ként fel ke res te a had se reg krí zis ta nács adó szol gá la tát, ám mi u tán ott 
kö zöl ték ve le, hogy rész vé te le akár a kar ri er jé be is ke rül het, nem tért vissza töb bé. A 
krí zis ta nács adás bi zal mi el vé nek te hát fel tét le nül ki kell ter jed nie a ta nács adás so rán 
kö zölt és fel jegy zett sze mé lyes in for má ci ók vé del mé re is – ki vé ve, ha azok mi nõ sí tett 
eset ként tör vény be üt köz nek (pél dá ul ha a ta nács adók gyer mek bán tal ma zás ról, erõ sza
kos vagy más bün te ten dõ cse lek mé nyek re irá nyu ló ter vek rõl sze rez nek tu do mást).

6. áb ra. A szö vet sé gi adat bá zis ok fel tö ré sé nek trend je

Ma gas

Ala csony

A tá ma dó esz kö zök 
bo nyo lult sá ga

Tá ma dás gra fi kus fel hasz
ná lói fe lü le ten mû kö dõ esz
kö zök se gít sé gé vel

Denialofservice (DoS) tá ma dás 
szerverek adat cso ma gok kal történõ 
bom bá zá sa ré vén

Hát tér ben mû kö dõ hi ba ke re sõ 
prog ra mok kihasz ná lá sa

A há ló za ti adat for ga lom hi ba ke re sõ 
      prog ram ja i nak ki hasz ná lá sa

Az ada tok 
lehall ga tá sa 
elle ni vé de lem 
ki hasz ná lá sa

Honlapeltérítések

Az auditálás ki ját szá sa

Köz is mert rend szer hi bák ki hasz ná lá sa

Jel szófel tö rés

Önreplikáló kód

A jel szó meg sej té se

A tá ma dás hoz szük sé ges 
szak tu dás

1980 1985 1990 1995
For rás: A Szö vet sé gi Adat vé del mi Szol gá lat (Defense Information Systems Agency) a bi zott ság szá má ra ké szí tett, írá sos 

be szá mo ló ja, 1996. már ci us 21.
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Ti tok bi tor lók…
Az elõzõ oldali 6. ábra egy 1996os fel mé résrõl ad szá mot, arról, hogy „az ame ri kai 
vál la la tok adat vé del mi rend sze re i nek leg gyen gébb pont ja vi lág szer te az elekt ro ni kus 
adat bá zis”. A fel mé rés sze rint az ame ri kai üz le ti vál lal ko zá sok nak négy fõ ve szély for
rás sal kell szá mol ni uk: 1. „a kül föl di nem zet biz ton sá gi hi va ta lok kal (ide so rol va a hír
szer zõ hi va ta lo kat is); 2. a be lül rõl bom lasz tó, elé ge det len és el len sé ges al kal ma zot tak
kal; 3. a há ló za ti hackerekkel és szá mí tó gé pes van dá lok kal, il let ve 4. a tol va jok kal”.

1995 de cem be ré ben az el nök Te le kom mu ni ká ci ós Nem zet biz ton sá gi Ta nács adó Tes
tü le te (National Security Advisory Committee) a szö vet sé gi há ló za tok nem zet biz ton
sá gi koc ká za ta it ele mez ve meg ál la pí tot ta, hogy „a szá mí tó gé pes be ha to lók a szö vet sé gi 
adat bá zis ok ba (SZA) va ló be ju tás ér de ké ben mind fej let tebb szoft ve re ket és mód sze
re ket vesz nek igény be”; hogy „az SZA egyút tal más ki sze melt cél pont ok el éré sé nek 
esz kö ze is le het”; to váb bá, hogy „az SZA gyors fej lõ dé se ma gá val hoz ta az új tech no
ló gi ák és szol gál ta tá sok szé les kö rét, mely to váb bi hat ha tós biz ton sá gi óv in téz ke dé se
ket igé nyel”.

A szá mí tó gé pes eti ka alap hi á nyai
A szö vet sé gi kor mány zat ez ide ig még csak kí sér le tet sem tett ar ra, hogy a kor mány zati 
szá mí tó gé pe ken dol go zó al kal ma zot tak szá má ra egy sé ges prog ra mot dol goz zon ki a 
szá mí tó gé pes fel hasz ná lói eti ka és ma ga tar tás nor mák be tar ta tá sá ra. Egy – a kor mány
za ti hi va ta lok és ma gán cé gek kö ré ben vég zett – 1996os fel mé rés bõl ki tû nik, hogy az 

al kal ma zot tak csak igen kis há nya da 
van tisz tá ban a szá mí tó gé pes vissza
élé sek tör vé nyi sza bá lyo zá sá val. A 
fel mé rés ered mé nye it a 7. áb ra 
mu tat ja. 

A tech no ló gia ki ha tá sá val fog
lal ko zó iro da fel mé ré sé bõl az is 
ki de rül, hogy „a jo gos fel hasz ná lók 
jo go su lat lan szá mí tó géphasz ná la
ta a szá mí tó gé pes vesz te sé gek 
má so dik leg je len tõ sebb for rá sa”, 
amit csak az em be ri mu lasz tás ból 
szár ma zó vesz te ség elõz meg.

7. áb ra.  A szá mí tó gé pes tör vény sze gé sek rõl 
fel vi lá go sí tott al kal ma zot tak kö re

Csak néhány alkal mazott 
tud ezekrõl

(72%)

Az alkal mazottak 
többségét kiképezték

(22%)

Senki sem 
részesült ilyen 

kiképzésben (6%)

For rás: Computer Security Issues & Trends (1996): San Francisco: 
Computer Security Institute. 2. sz.


