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1 Bevezető 
 
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) Adatközpont- és Felhő 
munkacsoportjának tagjai szükségesnek tartották az iparágban gyakran használt 
fogalmakat konszenzusos megállapodással tisztázni, összhangban a nemzetközileg 
elfogadott terminológiával és szabványokkal. Jelen dokumentumban foglaltakat az 
IVSZ tagjai egységesen használják, és munkájuk során terjesztik.  
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2 Felhő leírás 
 

2.1 Alapfogalmak 
 
A felhő egy olyan információ-technológiai modell, amely lehetővé teszi kizárólagos 
használatú vagy megosztott számítógépes erőforrások (pl. számítási kapacitás, 
tárkapacitás, alkalmazások) szolgáltatásalapú, esetenként változó nagyságú igény 
szerinti, a szolgáltatásokat megvalósító fizikai eszközöktől és azok helyszínétől 
független használatát. 
 
Ezek az erőforrások önkiszolgáló jelleggel, ügyfél1 által kezelhetően, hatékonyan, 
gyorsan telepíthető és konfigurálható módon állnak rendelkezésre. 
 
A felhő modellnek 5 fő jellemzője van, melyek: 

- Igény szerinti, önkiszolgáló: az ügyfél egyoldalúan rendelkezhet saját igényei 
szerint a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szolgáltatás felett, például 
számítási képességek (szerver kapacitás, tárolás, hálózati konfiguráció), 
postafiók, dokumentumtár, a szolgáltató2 oldali emberi beavatkozása nélkül. 

- Erőforrások közös használata: a szolgáltató számítási kapacitásai több 
ügyfelet szolgálnak ki. A fizikai és virtuális erőforrások dinamikusan kerülnek 
hozzárendelésre a rendszerekhez és ügyfelekhez az igényeiknek megfelelően. 
Jellemzően az ügyfél nem ismeri a felhasznált erőforrás pontos fizikai helyét, 
de magasabb absztrakciós szinten meghatározhatja azt (ország, város, 
adatközpont, stb.). 

- Rugalmasság, bővíthetőség: a kapacitások rugalmasan bővíthetőek és 
csökkenthetőek, a növekvő és csökkenő felhasználási igényeket követve. Az 
ügyfél szempontjából a kapacitás végtelen nagyságúnak tűnhet, bármilyen 
mennyiségben, bármikor igénybe vehető, azonban ez a valóságban nem így 
van. 

- Mérés, kimutatás: a felhő alapú rendszerek - a kialakított mérési 
képességeknek köszönhetően - kezelik az erőforrások használatát, így a 
szolgáltatások mérésre és kimutatásra kerülnek a használt szolgáltatáshoz 
tartozó absztrakciós szinten (pl.: felhasznált tárkapacitás, szerver méret és 
használati idő, felhasználók száma). Ez átláthatóságot biztosít a szolgáltatónak 
és az ügyfélnek egyaránt. 

- Széleskörű elérés: a felhő által nyújtott lehetőségek szabványos felületeken 
keresztül széleskörűen elérhetőek, pl.: mobiltelefonról, asztali 
munkaállomásról, tabletről, stb. 

 
 
  

                                                
1 Ügyfél: az adott (felhő) szolgáltatást igénybevevő 
2 Szolgáltató: az adott (felhő) szolgáltatást nyújtó. Fogalmilag elkülönül az ügyféltől, gyakorlatilag 
legtöbbször szervezetileg is. Közös szervezethez tartozáskor belső, más esetben külső ügyfélnek, 
szolgáltatónak nevezzük. 
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A fenti, főbb jellemzőkön felül még az alábbi tulajdonságok jellemzőek a felhő 
rendszerekre: 

• Homogenizációra törekvés,  
o a költséghatékony üzemeltetésért és az inkompatibilitási kockázatok 

csökkentéséért 
• Virtualizáció 

o Erőforrás közös használatának megvalósíthatóságát valamelyik 
virtualizációs technika alkalmazásával lehet megoldani. Minden közös 
használatú erőforrás jellemzően más és más technológiával osztható 
szét. A szerver oldali virtualizációval CPU, memória megosztást vagyunk 
képesek létrehozni. Hálózati virtualizációval a kommunikációs 
forgalmakat lehet egymástól megbízható módon elválasztani és a 
rendszerüzemeltetés könnyíteni. Hasonló módon a tárolást, a 
határvédelmet, a naplózást is különböző technikákkal lehet virtualizálni, 
azaz lehetővé tenni a meglévő erőforrás minél hatékonyabb 
kihasználását 

• Földrajzi elosztottság 
o helyhez kötött hibák elkerülése miatt 

 
A további karakterisztikák jellemzőek, azonban erősen megvalósítás függőek, így 
esetenként mást és mást érthetnek alattuk a szolgáltatók 

• Hibatűrő rendszerek 
• Költséghatékony szoftverek 
• Szolgáltatás központúság 
• Fejlett biztonság 

 
A felhő megvalósítását tekintve az alábbi típusú lehet: 

- nyilvános felhő,  
- magán felhő, 
- hibrid felhő, 
- közösségi felhő.  

 
A felhő egyes típusait az alábbi ábra szemléltet: 
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2.1.1 Nyilvános felhő 
 
A nyilvános felhő bármely ügyfél számára, bármilyen - a szolgáltatás igénybevételhez 
elegendő - internet kapcsolaton keresztül igénybe vehető. Tekinthető egy internetes 
közműszolgáltatásnak, egy olyan standardizált modell, ahol a szolgáltatók vagy 
díjmentesen, vagy használati díj ellenében erőforrásokat (infrastruktúrát), hálózatot, 
alkalmazásokat és tárhelyet biztosítanak az ügyfeleknek, az interneten keresztül. 
Minimális menedzsment és szolgáltatói közbeavatkozást igényel. 
 

2.1.1.1 Virtuális magán felhő 
A virtuális magán felhő a nyilvános felhő egy megvalósulási formája, amely szélesebb 
körű konfigurációs lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy az ügyfél hibrid felhőt 
alakíthasson ki az ügyfél saját infrastruktúrája és a nyilvános felhő szolgáltató 
infrastruktúrájának felhasználásával. A nyilvános felhő szolgáltató a virtuális magán 
felhőt jellemzően úgy valósítja meg, hogy az adott ügyfél: 

- maga határozza meg a nyilvános felhő erőforrások belső IP címzését, hálózati 
szegmenseket és IP címtartományokat; 

- maga határozza meg a számítási és tárolási erőforrások elhelyezését a 
szolgáltató adatközpontjai illetve logikai szegmensei között; 

- a saját telephelyi (nem felhőből használt) infrastruktúrája és a felhő között 
kiépítésre kerül a biztonságos kommunikáció érdekében egy fizikailag vagy 
logikailag dedikált csatorna (virtuális magánhálózat (VPN) az internet felett vagy 
egy bérelt vonal). 

 
A virtuális magán felhő az erőforrások osztott használatát tekintve megegyezik a 
nyilvános felhő szolgáltatással. 
 

2.1.2 Magán felhő 
A magán felhő lényege, hogy minden számítástechnikai berendezés és szoftver az 
adott felhasználó szervezet kezelésében áll, tehát saját használatú a hardver, a 
szoftver, az egész infrastruktúra és természetesen a rendelkezésre állással 
kapcsolatos felelősség is. Tehát ezeket az erőforrásokat a szervezet nem osztja meg 
külsősökkel, csak a felhasználó szervezet keretein belül hozzáférhetőek. 
 
A magán felhőt, a felhő infrastruktúra működtetését, valamint adatközponti 
elhelyezését3 és fizikai eszközeit4 tekintve három csoportba oszthatjuk. 
 

2.1.2.1 Saját magán felhő 
Saját magán felhő esetén a magán felhő működtetését, adatközponti elhelyezését és 
fizikai eszközeit is a felhasználó szervezet biztosítja, külső szolgáltató igénybe vétele 
nélkül. 

                                                
3 A fizikai elhelyezésre vonatkozó rendelkezési jog tekintendő mérvadónak. Így például ha önálló fizikai 
helység kerül kialakításra egy szolgáltató adatközpontjában, mely helységben az eszközök 
elhelyezését, kábelezést stb. fogyasztó határozza meg akkor az a fogyasztó adatközpontjának 
tekintendő (a bérlés tényétől függetlenül).   
4 Fizikai eszközök esetén az eszköz feletti rendelkezési jog tekintendő mérvadónak, figyelmen kívül 
hagyva pl. pénzügyi lízing esetén a harmadik fél tulajdonjogának kérdését. 
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2.1.2.2 Menedzselt magán felhő 
A menedzselt magán felhő az ügyfél adatközpontjában és fizikai eszközein kerül 
elhelyezésre, de a felhő-infrastruktúra működtetését, üzemeltetését a szolgáltató 
biztosítja. 

2.1.2.3 Dedikált magán felhő 
A dedikált magán felhő a szolgáltató adatközpontjában és fizikai eszközein kerül 
megvalósításra, szolgáltató által működtetve, üzemeltetve. Dedikált magánfelhő 
esetén a számítási és adat-tárolási kapacitások nem kerülnek megosztásra más 
fogyasztókkal, adott fizikai eszközt csak az adott fogyasztó használja. Az adat-
továbbítást biztosító eszközökön az egyes fogyasztók forgalma szétválasztásra kerül 
az adott eszköz erre vonatkozó technológiája segítségével (pl. hálózati eszközökön 
VLAN-ok segítségével) vagy az adattovábbítást végző fizikai eszköz is adott ügyfél 
kizárólagos felhasználásába kerül.5 

2.1.3 Hibrid felhő 
Egy olyan szolgáltatás kiterjesztés, ahol a magán felhő egy nyilvános felhőből vesz a 
saját működéséhez erőforrásokat. Azaz az előző két modell kombinációja, amikor a 
cég a belső erőforrásait egy nyilvános felhőből vett szolgáltatással egészíti ki. 

2.1.4 Közösségi felhő 
Felhő szolgáltatás, amely kizárólagosan csak egy meghatározott fogyasztói 
közösséget szolgál ki, általában adott közös célra. A megvalósított közösségi felhő 
jellemzően meghatározott biztonsági és szabályozási környezet kereteinek betartása 
mellett kerül kialakításra, működtetése történhet külső szervezet, illetve egy vagy több 
fogyasztó által. 
 
 

                                                
5 Megosztott használatú adattovábbítást végző eszköz esetén az adott szervezetre/feladatra vonatkozó 
előírásokat figyelembe kell venni, használatuk esetenként csak adott feltételek (pl. kommunikáció 
titkosítása) teljesülése esetén lehetséges. 
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3 Szolgáltatások 

3.1 Felhő architektúra szolgáltatásrétegek 
Egy felhő architektúra szolgáltatási rétegeit, illetve azok jellemzőit összefoglaló módon 
az alábbi ábra szemlélteti: 
 

 
 

3.2 Infrastruktúra, mint szolgáltatás (IaaS) 
 
Az IaaS (Infrastructure as a Service) olyan szolgáltatás, amely révén számítási vagy 
tárolási kapacitást lehet igénybe venni, amin további szolgáltatásokat lehet nyújtani. 
Jellemzően virtuális gépek jelentik a szolgáltatást, aminek processzor, memória és 
tárterület a fő jellemzője. A szolgáltatás üzleti logikát nem tartalmaz, felhasználás 
szempontjából nem iparág specifikus. 
 
Árazása jellemzően valamely hardver erőforrás-érték és az előfizetés idejének 
hányadosán alapul: 

• lefoglalt virtuális CPU – ebben az esetben a túlfoglalás lehetőségét és mértékét 
tisztázni kell 

• lefoglalt fizikai mag száma 
• kiajánlott teljes CPU  
• memória mennyiség 
• operatív tárterület (esetleg rétegelve: nagyon gyors, gyors, lassú) 
• archív tárterület  
• mentési terület 
• hálózati forgalom 
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3.3 Platform, mint szolgáltatás (PaaS) 
 
A PaaS (Platform as a Service) olyan szolgáltatás, amely révén alap szintű szoftver 
jellegű szolgáltatást lehet igénybe venni, amin további szolgáltatásokat lehet nyújtani, 
például operációs rendszer, adatbázis, alkalmazás futtató környezet.  A szolgáltatás 
üzleti logikát nem tartalmaz, felhasználás szempontjából nem iparág specifikus. 
 
Árazása jellemzően terület vagy felhasználó, néha tranzakció vagy infrastruktúra 
erőforrás és valamely idő érték hányadosával valósul meg. 
 
Infrastruktúra erőforrás esetén a Error! Reference source not found. fejezetben 
található felsorolás. 
 

3.4 Szoftver, mint szolgáltatás (SaaS ) 
 
A SaaS (Software as a Service) egy olyan szoftverszolgáltatási módszer, amelynél a 
szoftver központilag elérhető és a kapcsolódó adatok központilag vannak tárolva.  
Ugyanakkor a felhasználói hozzáférések jellemzően vékony kliensen vagy 
célalkalmazáson (például a mobil fejlesztéseken) keresztül zajlanak, amely 
leggyakrabban valamilyen web-böngésző alkalmazás. A szolgáltatás tartalmaz üzleti 
logikát, így a kezelése szolgáltatói szinten összetettebb, iparág specifikus lehet. 
 
Árazása jellemzően felhasználó, néha tranzakció és valamely idő érték hányadosával 
valósul meg. 
 

3.5 Egyéb szolgáltatás rövidítések 
 

- BaaS (Backup as a Service): szolgáltatás, melyet mentésre lehet igénybe venni 
- CaaS (Communication as a Service): Kommunikáció (hang, videó, 

telefonkonferencia, …) szolgáltatás 
- STaaS (Storage as a Service): tárolási szolgáltatás (elsősorban rendszerek 

kezelésére, nem felhasználói kiszolgálásra) 
- MaaS (Monitoring as a Service): megfigyelési, monitoring szolgáltatás, mellyel 

(akár) külső helyszínről is figyelhetjük a rendszerünk működési állapotát 
 

- DBaaS (Database as a Service): adatbázis szolgáltatás 
- MWaaS (Middleware as a Service): köztes réteg szolgáltatás 
- ESBaaS (Enterprise Service Bus as a Service): vállalati szolgáltatási sín 

szolgáltatás 
- WaaS (Workstation as a Service): asztali gép szolgáltatás, VDI vagy egyéb 

technikák segítségével 
 

- DEVaaS (Development as a Service): fejlesztői környezet szolgáltatás 
- aPaaS (application Platform as a Service): applikációs platform szolgáltatás 
- iPaaS (integration Platform as a Service): integrációs platform szolgáltatás 
- BIaaS (Business Intelligence as a Service): üzleti intelligencia szolgáltatás, 

nyers adatokat lehet betölteni és strukturált dimenziók mentén lekérdezni 
- DaaS (Data as a Service): adat-szolgáltatás, nyilvános adatokból ügyfelek 

számára üzleti intelligenciával megtámogatott adatszolgáltatás 
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- SECaaS (Security as a Service): IT biztonság szolgáltatás, mint pl. 
naplógyűjtés, naplóelemzés, határvédelem 
IDaaS (Identity as a Service): azonosítást és hitelesítést támogató, vagy 
meglévő azonosítási megoldást funkcionálisan kiegészítő szolgáltatás 
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4 Elérés, hozzáférés (távközlési hálózat)  
A felhő szolgáltatások elérése adatkapcsolatra optimalizált telekommunikációs 
csatornán keresztül biztosított. Ez történhet a szolgáltatásba integrált módon, vagy egy 
harmadik fél (telekommunikációs szolgáltató, carrier) igénybevételével. 
Az elérés módja jellemzően vezetékes, vagy vezeték nélküli (mikrohullámú bérelt 
vonal, mobil, műholdas). A távközlési szolgáltató biztosíthat erre a célra nyilvános, 
vagy a felhasználó számára kizárólagos felhasználású, azaz bérelt vonali elérést. A 
vezeték nélküli elérés egyik módja a vezetékes hálózatok mikrohullámú kishatókörű 
kiterjesztése. 
Felhő alapú szolgáltatásnál szolgáltató oldalról szükséges tisztázni, hogy az adott 
felhő alapú szolgáltatás milyen kommunikációs csatornán vehető igénybe, és ehhez 
mik a felhasználó oldali követelmények (pl.: bérelt vonal, internet eléréssel rendelkező 
okostelefon). 

4.1 Mobilinternet szolgáltatás 
Szolgáltató az internet hozzáférést és ellátást mobilinternet formájában, 
csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás (GPRS) biztosításával valósítja meg. 
Ezáltal az Előfizető egy arra alkalmas készüléken internetalapú szolgáltatásokat vehet 
igénybe. Jellemzője az adatmennyiség alapú számlázás. 
A szolgáltatást arra alkalmas készülék, illetve arra alkalmas készülék és számítógép 
segítségével lehet igénybe venni, amennyiben azok megfelelően be vannak állítva. 
Az Előfizető által elérhető sebesség függ a díjcsomag által biztosított sebességtől, a 
hálózati beállításoktól, a használt készülék típusától, az azonos mobilcellában 
tartózkodó egyidejű adatkapcsolatot használók számától, esetlegesen az időjárási 
körülményektől és az alkalmazások típusától. 
 
A mobil internet elérés IP alapú csomagkapcsolt ún. GPRS (general packet radio 
service) adatkommunikációs megoldás. 
A GPRS csomagkapcsolt rádiós adatátvitel, a GSM mobiltelefon rendszerek hordozó 
szolgáltatása, az EDGE, 3G, 4G technológia a GPRS hálózatot egészíti ki.  
A Szolgáltató a GPRS/EDGE/3G/4G hordózó szolgáltatással hozzáférést biztosít a 
felhasználónak, hogy arra alkalmas készülékén internet szolgáltatásokat vegyen 
igénybe. 
A mobilinternet szolgáltatás szempontjából mindegy, hogy GPRS, EDGE, 3G, vagy 
4G az adathordozó. 
A sebesség függ a GPRS/EDGE/3G/4G adatátvitelre alkalmas készülék adatátviteli 
képességeitől, a lefedettségtől, a pillanatnyi kapacitástól. 
 
Néhány technológiai adat/korlát: 

• 1. generáció: GPRS esetén az alkalmazás szintű maximális adatátviteli 
sebesség jelenleg a vételi oldalon 48kbit/s, adás oldalon pedig 24kbit/s 

• 2. generáció: Az EDGE esetén vételi oldalon 170-200 kbit/s adás oldalon 80-
100 kbit/s 

• 3. generáció: A harmadik generációs hálózat optimális esetben 384 kbps-1,5 
Mbit/s sebességű letöltésre és 64-128 kbp/s feltöltésre ad lehetőséget 

• 4. generáció: Az LTE  hálózat letöltési sebessége akár 150 Mbit/s, feltöltési 
sebessége akár 50 Mbit/s is lehet 
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4.2 Műsorterjesztési hálózatokon nyújtott Internet szolgáltatás 
 
A szolgáltatás általános elemei megegyeznek a kapcsolt vonali szolgáltatásnál 
leírtakkal. 
 
A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök: 
 

- Szoftver: műsorterjesztési hálózaton keresztüli internet elérés esetén szükség 
van egy olyan programcsomagra, amely a Szolgáltató által meghatározott 
protokollt használva képes a Szolgáltató router-eivel kommunikálni.  

- Hardver: a kábelmodemhez való csatlakozás ETHERNET IEEE802.3 
szabványnak megfelelő RJ45-ös aljzaton vagy USB interfészen keresztül 
történik. Egy időben csak egy interfészen keresztül történő csatlakozást biztosít 
a Szolgáltató. A végberendezés beszerezhető a kereskedelmi forgalomban, 
egyes szolgáltatáscsomagok esetén a Szolgáltató is biztosíthatja azt. 
A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határa: a szolgáltatás 
hozzáférési pont a HGW (Home Gateway), vagy kábelmodem LAN portja, vagy 
WiFi-nél a HGW. 

 

4.3 DSL Internet szolgáltatás 
A DSL-en alapuló szolgáltatást a Szolgáltató meghatározott, hálózati szerződésekkel 
lefedett helyeken biztosítja. 
A DSL internet szolgáltatásnak – NDSL internet szolgáltatásnak (internet telefonvonal 
nélkül) - nem feltétele az adott vonalon nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatás 
megléte vagy megrendelése. 
A DSL szolgáltatások sebessége nagymértékben függ a központtól való távolságtól, 
és más DSL alapú szolgáltatások – pl. IPTV – használatától. A szolgáltatások 
sebességére tett vállalások szolgáltatónként eltérőek lehetnek. 
  
A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök: 

- Az előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely 
tartalmazza az internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
felhasználói programokat. 

- Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE (PPP over Ethernet) kliens program 
működtetéséhez szükséges hardver eszközökkel és szoftver feltételekkel. 

 
A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határa: 

- A szolgáltatás hozzáférési pont a HGW (Home Gateway) vagy modem Ethernet 
portja, vagy WiFI-nél a HGW. 

  

4.4 Bérelt vonali Internet szolgáltatás  
  
Előfizető igényének megfelelő sebességű (sávszélességű) digitális bérelt vonali 
összeköttetésen keresztül állandó internet kapcsolatban áll a Szolgáltató IP 
gerinchálózatával. A bérelt vonali internet szolgáltatások része a digitális bérelt vonali 
távközlési szolgáltatás.  
A bérelt vonali összeköttetés többféle technológiával is megvalósítható (menedzselt 
bérelt vonal, ATM, FR, üvegszál, EoSHDSL és mikrohullámú összeköttetés). 
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A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök: 
  

- Szoftver: az előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely 
tartalmazza az internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
felhasználói programokat. 

- Hardver: az előfizetőnek olyan eszközzel kell rendelkeznie, amely alkalmas az 
egyedi előfizetői szerződésben meghatározott kapcsolódási ponttal történő 
együttműködésre. 

  

4.5 HotSpot szolgáltatás 
  
A HotSpot szolgáltatási helyszínek azok a helyek, ahol a Szolgáltató nyilvános vezeték 
nélküli internet jelenléti pontot (HotSpot) épített ki és üzemeltet. A Szolgáltatás 
aszimmetrikus elérést biztosít a HotSpot szolgáltatási helyszínen a hálózat 
telítettségének függvényében. A HotSpot szolgáltatást a Szolgáltató meghatározott 
helyeken nyújtja. 
 
A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök: 

- Hardver: a Szolgáltatás IEEE 802.11b vagy IEEE 802.11g szabvány szerinti 
vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező hordozható vagy kézi 
számítógéppel (notebook, PDA stb.) vehető igénybe, amelyet a Felhasználónak 
saját magának kell biztosítani. A szolgáltatás igénybevétele csak az európai 
felhasználásra gyártott adaptereknél biztosított, melyek valamennyi csatornát 
(1-13) támogatják.  

- Szoftver: a Szolgáltatás igénybevételéhez telepített internetes böngésző 
program szükséges, amely szolgáltatónként különbözhet.  

  
A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határa: 

- A szolgáltatás hozzáférési pont a HGW (Home Gateway). 
  
A HotSpot szolgáltatás megoldási formái: 
 

- HotSpot „Nyilvános megoldás": nagy ügyfélforgalmú helyeken (pl. szállodák, 
konferencia központok, közlekedési csomópontok) a felhasználóknak nyújtott 
vezeték nélküli szélessávú internet szolgáltatás. A szolgáltatás előfizetője a 
Szolgáltató vezeték nélküli internet jelenléti pont (Hot Spot) felhasználója, a 
jelenléti pont tulajdonosa csak a helyszínt biztosítja, a szolgáltatóval erre 
irányuló külön megállapodás alapján. 
 
A szolgáltatás igénybevételi módjai: 

o A szolgáltató meghatározott letöltési sebességű aszimmetrikus elérést 
biztosít a HotSpot számára. Ahol az aszimmetrikus elérés - műszaki 
korlátok miatt - nem biztosítható, ott - lehetőség szerint - egyedi, 
alternatív megoldás kerül kialakításra. 

o A felhasználók részére a szolgáltató a vezeték nélküli hálózati 
hozzáférést és az internet szolgáltatást együttesen nyújtja. 

  
- HotSpot „Egyedi megoldás”: a szolgáltató vezeték nélküli szélessávú internet 

szolgáltatása azon előfizetők részére, akik saját kézben tartott szolgáltatást 
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kívánnak kialakítani ügyfélkörük számára. Ezen szolgáltatás nem a 
felhasználók (pl. hotelvendégek), hanem a helyszín tulajdonosok (pl. szállodák) 
számára nyújtott szolgáltatás. 
A szolgáltatás egyszeri és havi díjakat tartalmazhat. Az egyszeri és havi díjak 
mértéke a kiépített infrastruktúra függvénye. 

  
- Előfizetői hozzáférési pont: az előfizetői hozzáférési pont a vezetékes helyi 

hálózat vezeték nélküli hálózatához való kapcsolódást biztosító Access Point. 
Az előfizetőnél telepítendő eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak, a 
szükséges potenciálkiegyenlítésről és földelésről azonban az előfizetőnek kell 
gondoskodni.  
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5 Felhőhöz kapcsolódó, felhőn alapú egyéb fogalmak 

5.1 Dolgok internetje (Internet of Things) 
A dolgok internetje (Internet of Things - IoT) olyan hálózatba kötött fizikai objektumok 
– eszközök, épületek, járművek, stb. – halmazát jelenti, amelyek beépített 
elektronikával, szoftverrel, szenzorral, illetve hálózati kapcsolattal rendelkeznek, amin 
keresztül a mért adatokat gyűjtik és továbbítják emberi beavatkozás nélkül. 
Az IoT képessé teszi ezeket a tárgyakat arra, hogy egy vezérelt kapcsolaton keresztül 
meglévő hálózathoz csatlakozzanak. Az így felépített kapcsolat lehetőséget biztosít 
arra, hogy sokkal közvetlenebb integrációt biztosítsunk a fizikai világ és a számítógép-
alapú világ között.  

5.2 Nagy Adat (Big Data) 
 
Az emberiség által előállított adatok mennyisége évről évre jelentősen emelkedik: az 
egyre nagyobb számban eladott okos eszközök, a felhasználók által előállított 
tartalmakat egyre szélesebb körben támogató internetes technológiák, valamint az 
általános műszaki fejlődés is mind hozzájárulnak ehhez a trendhez. Ezt a mennyiségű 
adatot – ami gyakran strukturálatlan formában jelentkezik, például hang, kép és videó 
formájában – hagyományos eszközökkel nem lehet megfelelő válaszidővel 
feldolgozni, ezért újfajta eszközök használatára van igény. 
 
Nagy adatnak nevezzük a nagy mennyiségű, gyorsan keletkező (valós idejű) és / vagy 
nagy változatosságú (nem strukturált) információ halmazt, melynek kezelésére, 
feldolgozására, a bennük rejlő összefüggések felismerésére és kiaknázására új, a 
hagyományos módszerektől merőben különböző megoldások kerültek kialakításra 
(például: Hadoop, gépi tanulás). 
 
A Nagy Adat az alábbi tulajdonságokkal jellemezhető: 

- Méret (Volume) – jelentős, terrabájtnál nagyobb volumen. 
- Keletkezési sebesség (Velocity) – az adat keletkezései sebessége. 
- Változatosság (Variety)  

o korábban strukturált adatok kezelése volt jellemző (pl. pénzügyi, műszaki 
adatok); 

o jelenleg inkább nem strukturált adatok jellemzőek (szöveg, email, kép, 
videó, hang).  

- Hitelesség (Veracity) – az adat megbízhatósága. 
 
A nagy adat esetében nemcsak nagyon sok (például egy országos 
lakcímnyilvántartás), hanem nagyon nagy változatosságú adatról is beszélünk 
(például egy közösségi oldal tartalmát – képeket, szöveget, videókat – tartalmazó 
adatbázisról).  
 
Ezen adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása erősen új megközelítéseket igényel az 
informatikai részéről és az esetek nagy részében nyilvános, bármikor elérhető 
adatforrásokon alapul. Így a feldolgozásnál adódik, hogy igény szerinti kapacitást 
vegyenek nyilvános vagy virtuális magán felhőszolgáltatásként igénybe. 
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5.3 Végponti eszközök és BYOD 

5.3.1 Végponti eszközök 
A végponti eszközök azok az eszközök, amik segítségével a felhő alapú 
szolgáltatásokat a végfelhasználó igénybe veszi. Az alábbi platformokra kell tervezni 
az igénybevételt: 
 

- Asztali számítógépek (PC), melyek jellemzői: 
o nagyméretű kijelző, billentyűzet, egér; 
o Apple, Linux vagy Microsoft operációs rendszerrel és 

szoftverkörnyezettel működnek. 
- Hordozható számítógépek (laptop, notebook), melyek jellemzői: 

o Hordozható (mobil) kivitel, beépített energiatároló; 
o Közepes méretű kijelző, beépített billentyűzet és egér; 
o Jellemzően Apple, Linux vagy Microsoft operációs rendszerrel és 

szoftverkörnyezettel működnek. 
- Hibridek (hordozható gép és táblagép egyben), melyek jellemzői: 

o Hordozható (mobil) kivitel, beépített energiatároló; 
o érintőfelület, nagy vagy kisebb kijelző; 
o Apple, Linux vagy Microsoft operációs rendszerrel és 

szoftverkörnyezettel működnek. 
- Tabletek, melyek jellemzői 

o kisebb kijelző, érintőfelület; 
o Google (Android), Apple (iOS) vagy Microsoft operációs rendszerrel és 

szoftver környezettel működnek. 
- Okostelefonok, melyek jellemzői: 

o kicsi kijelző, érintőfelület; 
o Google (Android), Apple (iOS) vagy Microsoft operációs rendszerrel 

működnek. 
- Egyéb eszközök: 

o okosórák, viselhető, esetleg testbe építhető, eszközök. 
- Web alapú szolgáltatások, melyek 

o jellemzően egy böngészőből elérhető szolgáltatások; 
o eszközfüggetlen, webes szabványok, előírások és a kijelző, beavatkozó 

szervek méretének figyelembe vételével. 

5.3.2 Saját, személyes eszközök használata (BYOD - Bring your own device) 
 
A BYOD alatt értjük azt a megközelítést, illetve eszközöket, amelyeket a 
végfelhasználó alapvetően személyes (nem vállalat tulajdonában lévő) eszközként 
használ (pl.: saját okostelefon, tablet), és erről az eszközről kívánja elérni a vállalat 
által nyújtott informatikai szolgáltatásokat is munkavégzés céljából (pl.: céges 
elektronikus levelezés) és ezt a cég engedélyezett és szabályozott módon lehetővé 
teszi. Ilyen esetben a személyes (magán) tulajdonú eszköz kap feljogosítást a vállalati 
erőforrások elérésére. A BYOD készüléken elkülönítve tárolhatóak a privát és vállalati 
adatok, utóbbiak egy elkülönített, titkosított konténerben. A „vállalati” rész távolról, 
külön menedzselhető, akár az eszköz használatának telekommunikációs csatornái és 
díjai is különválhatnak (pl.: 2 SIM kártya használatával). 
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5.4 Felhő szerződés szükséges, néhány figyelemre méltó eleme 
A felhő szolgáltatások igénybevételérhez szükséges szerződésben a jogi és műszaki 
tételek mellett mindenképpen szükséges kitérni az alábbi pontokra is: 

- meghatározások; 
- adatok megőrzése; 
- technikai korlátozások; 
- általános adatvédelmi és biztonsági feltételek; 
- adatfeldolgozási feltételek; 
- a felhő szolgáltatásba való be- és kiköltözés módjai; 
- a szolgáltatás lemondása utáni adatkezelés (pl. törlés, mentések 

megőrizhetősége); 
- a rendszerek, adatok kiköltöztetésének módja, felelőssége. 

 
A felhő alapú szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződés speciális rendelkezéseit a 
következő pontokban foglaltuk össze. 
  

5.4.1 Szerződés típus 
A szolgáltatók általában vállalkozási szerződés keretében vagy licence szerződés 
formájában kínálják a felhő szolgáltatásaikat. 
 

5.4.2 Felelősség 
 
A felhő szolgáltatásokra jellemző a korlátozott felelősségvállalás. A felelősség 
korlátozása vonatkozhat a különböző kárfajtákra (tényleges kár, elmaradt haszon, 
közvetett-közvetlen kár, stb.) és akár ezzel párhuzamosan felső limitösszeg is 
meghatározható. Bizonyos károkozásokra a felelősség nem korlátozható. 
 

5.4.3 Ügyfél hozzájárulás 
A felhő szolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges az ügyfél hozzájárulása a 
szolgáltatói oldalon, a felhőben tárolt, az ügyfél által rendelkezésre bocsátott / feltöltött 
adatok - különösen a személyes adatok - használatához. A használat célhoz kötött, 
tehát a felhő szolgáltatás biztosítása érdekében, arra korlátozottan történhet. Az 
adatok harmadik személyek felé történő továbbítása általában tiltott, kivéve a 
jogszabály alapján kötelező adatátadást. 
 

5.4.4 Adattárolás 
Tekintettel arra, hogy az adattárolás szolgáltatótól függően a világ bármely szegletén 
elképzelhető, így a szerződéseknek rendelkezniük kell arról, hogy hol történik az 
adattárolás, milyen értesítési kötelezettségek kapcsolódnak a külföldön, akár EU-n 
kívül történő adattároláshoz. 
 

5.4.5 Licencelés, szolgáltatói és saját licencek (BYOL – Bring your Own 
Licence) 

A szolgáltatói szerződésben külön pontban ki kell térni a végfelhasználói licencek 
kérdésére, és azok típusára is. 
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A felhőszolgáltatások licencelése SaaS esetében egyszerű, a szolgáltatási díj 
tartalmaz minden olyan költséget, ami a használathoz szükséges. 
PaaS és SaaS esetében a használni kívánt szoftverekre elő lehet fizetni a 
felhőszolgáltatónál, havi díjas konstrukcióban. Ezzel az előfizetéssel csak a szoftver 
használati jogát szerzi meg az ügyfél az előfizetés időtartamára, annak telepítéséről, 
üzemeltetéséről és licenc-megfelelőségéről önállóan kell gondoskodnia. Előfizetés 
esetében az infrastruktúra alapú (pl: CPU, memória) licencek várhatóan megfelelnek 
a felhőszolgáltatásnak, a felhasználó alapú licencek megfelelőségéről a 
felhasználónak kell gondoskodnia. 
 
A nem SaaS szintű felhőszolgáltatásnál felvetődik, hogy az infrastruktúra és a platform 
szintű szoftver rendszerek licencelését kinek és hogyan kell megoldania. A 
„tulajdonolt” szoftverek, amennyiben nem felhő kompatibilis licenceléssel 
rendelkeznek, nehezen tehetők kompatibilissé, erős együttműködést és folyamatos 
adatszolgáltatást igényel mind a szolgáltató, mind az ügyfél részéről. Elsősorban 
virtuális magán felhő esetében lehet használható megoldást találni. Például egy IaaS 
szolgáltatás esetén, ha az ügyfél önmagának foglal erőforrást, akkor a saját operációs 
rendszer, adatbázis-kezelő és alkalmazás szerver licenceit kell használnia. 
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6 Funkcionális elemek  
 
Felhőszolgáltató funkcionális elemei: a felhő szolgáltatás nyújtásához szükséges 
és egyedileg jellemző működési folyamatokat megvalósító funkcionális architektúra 
elemeket értjük alatta. A funkcionális elemek konkrét megvalósulása (részletes 
funkciók leírása) a szolgáltatói kontextustól függnek.  
A felhő szolgáltatóknak az alábbi funkciócsoportokat kell megvalósítania szolgáltatási 
kontextustól függően, hogy ne tradicionális értelemben vett IT szolgáltatók legyenek, 
hanem valóban (belső vagy külső) felhőszolgáltatók:  

- szolgáltatás mérése 
- számlázás 
- erőforrás meghatározás 
- virtualizációs menedzser 
- provisioning menedzser 
- felhő felügyelet 
- felhő kapacitás- és teljesítmény menedzsment 
- IT biztonság 
- Jelentéskészítés 

 
Természetesen hatékony IT menedzsment, architektúra menedzsment, üzleti 
igénykezelési és biztonsági folyamatokra is szüksége van a felhő szolgáltatoknak, de 
ezek nem hordozzák a felhő szolgáltatás megkülönböztetés alapjait, amelyek a 
mérhető szolgáltatások, az erőforrás pool alkalmazása, az önkiszolgálás és az 
rugalmasság. (The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-145). 
 

6.1 Felhő szolgáltatói környezet 
Egy adott és konkrét esetben a pontos meghatározása a felhő szolgáltató részéről a 
szolgáltatás igénybevevőnek a nyújtott szolgáltatásnak, SLA-knak és szerződéses 
feltételeknek, illetve egyéb, a szolgáltatásban résztvevő entitásoknak (pl. szolgáltatás 
elosztó, minőségbiztosító). 

6.2 Felhő szolgáltatás mérése 
A szolgáltatási szerződésben megfogalmazott szolgáltatások, erőforrások 
igénybevételének mérését ügyfelenként megvalósító funkció.  
Az erőforrás lehet bármilyen, a szolgáltatási szerződésben a szolgáltatás mérését 
megvalósító meghatározott mérőszám, például  

- meghatározott konfigurációjú virtuális szerver/infrastruktúra (például Kicsi, 
Közepes, Nagy Szerver) darabszáma; 

- flexibilis virtuális szerver esetén a konfiguráció (vMEM, vCPU, diszk méret);  
- sugárzott (streaming-elt) tartalom esetén tartalomhoz való hozzáférés 

meghatározott időre vagy adat mennyiségre;  
- illetve alkalmazás és platform esetén a felhasználó szám, tranzakciószám, 

teljesítmény vagy hozzáférés a különböző komponensekhez.  
A szolgáltatásmérés funkció fontos jellemzője a felhőszolgáltatásnál, hogy a 
szolgáltatáshoz kapcsolódó összes erőforrást – technikai, emberi, folyamati elem – a 
szolgáltatás időtartamára összegzi, és ügyfelenként nyilvántartja. Nem tekinthetők 
felhő szolgáltatásmérésnek például a technikai komponensek mérőszámai, vagy az 
adott idő pillanatra jellemző állapotokról szerzett információk, illetve a szolgáltatást 
igénybevevők között nem felosztható mérőszámok.  
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Hasonló funkciókkal a szolgáltatást igénybevevő oldal is rendelkezhet több nyilvános 
vagy hibrid felhő szolgáltatás esetén, természetesen ebben az esetben a különböző 
belső és külső felhőszolgáltatók szolgáltatásainak mérése valósul meg.   

6.3 Számlázás 
Az erőforrások igénybevételének ismeretében, a különböző szolgáltatást 
igénybevevőknek a fogyasztás alapján a szolgáltatás ellenértékének maghatározása 
számlázási ciklusonként. A számlázás szolgáltatói környezettől függ, például más a 
szerepe egy magán (tulajdonosnak/menedzsmentnek való megfelelésnél) és más a 
szerepe egy nyilvános felhőszolgáltatásnál (profit teremtésnél).  
A számlázás alapja lehet foglalás alapú, vagy a valóban mért használat alapú, illetve 
a kettő keveréke. Például magán felhőnél jó gyakorlat az erőforrás foglalás alapú 
számlázása, amelyet kiegészíthet addicionálisan, büntető jelleggel az alul- vagy túl 
használat esetén a valós használati érték. IaaS esetében inkább a foglalás jellegű 
számlázás az elfogadott, elkerülve egy rossz kód sor, vagy a túlterheléses támadás 
esetén keletkező nehezen kezelhető elszámolási helyzeteteket, míg PaaS és SaaS 
esetében inkább elfogadott a mért értéken alapuló számlázás. A számlázás lehet 
költség alapú (chargeback) vagy üzleti alapú. Az üzleti alapú számlázás esetén 
lehetséges az elektronikus kereskedelemben és telekommunikációban használt 
eszközök használata, például kedvezmények, próbák, kuponok, szolgáltatások 
összevonása. 

6.4 Erőforrás meghatározás és kiválasztás 
Speciális ügyfél kontextusban szükség lehet a szolgáltatás-nyújtásban egyes 
erőforrások adott szolgáltatás igénybevevőhöz való direkt rendelése, vagy az általa 
elérhető erőforrások korlátozása. Ilyen speciális esetek, amikor geográfiai alapon 
különböző regulációk és jogi környezetek miatt szükséges az adott szolgáltatás-
nyújtáshoz az erőforrások  lokáció alapon történő megkülönböztetése.  Hasonló eset 
amikor hosting szolgáltatáson alapul a felhő szolgáltatás és a szolgáltatás nyújtásához 
meglévő saját, vagy dedikált hardver erőforrás bevonása szükséges az egyes ügyfelek 
számára. Ez a funkció alapvetően kivételkezeléshez kapcsolható, de gyakran előfordul 
környezeti tényezők miatt a felhő szolgáltatásoknál.   

6.5 Virtualizációs menedzser 
A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges erőforrások erőforrás halmazként való 
megosztott használatát és dinamikus kezelését biztosítja. Kezeli a különböző erőforrás 
halmazokat olyan funkciók biztosításával, amik lehetővé teszik az erőforrások 
használatát több szolgáltatást igénybevevő számára is.  
A jellemzően fizikai eszközök felett (de akár felhőszolgáltatások felett is) virtuális 
erőforrásokat biztosít a szolgáltatást igénybevevő részére, amelyet azok sajátjuknak, 
egyedinek és biztonságosnak tekintenek a szolgáltatási szerződéssel összhangban.  
Nem keverendő a szerver (vagy más technológiai) virtualizációs technológiával, amely 
virtuális gépek létrehozását jelenti. Természetesen IaaS esetén a szerver virtualizáció 
lehet a virtualizációs menedzser funkció egyik eleme, de ennek meghatározása a 
nyújtott szolgáltatás tartalmától függ, és nem a technológia hordozza önmagában.  
A virtualizációs menedzser biztosítja, hogy az adott egyedi szolgáltatáspéldány 
nyújtásához virtuális erőforrások elérhetők és hozzárendelhetők, módosíthatók és 
megszüntethetők legyenek az erőforrás halmazokban. Gyakran a virtualizációs 
menedzser különálló technológiákból áll az adott erőforrás halmazra jellemzően az 
adott szolgáltatás nyújtásához, így a szolgáltatóknál jellemzően nem egy rendszer 
képviseli ezeket a funkciókat. Például különböző virtualizációs technológiák, tároló-, 
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hálózat virtualizációs megoldások, adatbázis / alkalmazás szerver virtualizáció vagy 
akár alkalmazás konténer alapú, illetve adatközponti virtualizációs megoldások.  

6.6 Kialakítási menedzser (Provisioning manager) 
Olyan munkafolyamat funkcionalitás, amely biztosítja, hogy az igénybevevő igénye 
szerint a megfelelő méretű és számú erőforrás felett létrejöjjön a szükséges 
szolgáltatáspéldány a felhőszolgáltatást igénybevevő számára. A folyamat lépéseként 
az ügyfél igénye alapján a megfelelő erőforrások kiválasztása és lefoglalása 
megtörténik és a szolgáltatás létrehozatala és konfigurációs folyamata megvalósul.  
A szolgáltatás kialakítása akkor teljes, ha a szolgáltatás a szolgáltatási szerződésben 
rögzített módon használatba vehető az igénybevevő számára. Így egy egyszerűnek 
gondolt IaaS szolgáltatás is tartalmazhatja nemcsak a VM létrehozását, hanem 
környezettől függően akár a tűzfal és terhelés elosztó beállítását, a hálózat 
létrehozását, a mentés beállítást, a különböző szoftver kliensek telepítését, de akár az 
ügyfélszolgálati rendszerekben a szolgáltatás regisztrációját vagy a számlázási 
rendszerben a szolgáltatás rögzítését is (jellemzően nyilvános felhő esetében).  
A kialakítás tartalmazhat kézzel végrehajtandó elemet is, nem feltétlenül lehet és 
érdemes mindent automatizálni. Ebben az esetben érdemes biztosítani a felhő 
kialakítását biztosító rendszer és a kézi munkafolyamat kezelésért felelős 
ügyfélszolgálati rendszerek integrációját (feladatok átadása és elvégzésének 
visszacsatolása) a folyamat mérhetősége és ellenőrizhetősége miatt.   
A kialakítás nemcsak a szolgáltatás létrehozását jelenti, hanem a szolgáltatás teljes 
életciklus kezelését is, a módosításokon keresztül a megszüntetésig, természetesen 
a szerződéssel összhangban. Például rugalmas IaaS szolgáltatás estén lehetőséget 
kell biztosítani a memória/CPU hozzáadására vagy elvételére, lemezterület/lemez 
hozzáadására, terheléselosztó halmazba történő behelyezésre stb. Hasonlóan 
biztosítani kell rugalmas SaaS szolgáltatások esetén a teljesítmény vagy felhasználó 
bővítést és csökkentést. A létrehozás utáni szerződés által szabályozott szolgáltatás 
módosítási művelteket, másnapi akciónak (second-day action) nevezzük.   
 

6.7 Felhő Monitoring és Esemény kezelés 
Mint minden menedzselt infrastruktúra esetén, a felhő erőforrásokat is monitorozni kell.  
Ennek a külön felhő funkcióként történő megjelenítésének az oka, hogy a tradicionális 
infrastruktúra üzemeltetésen túlmutató feladatok is azonosíthatóak, amelyek a felhő 
szolgáltatás során előfordulhatnak. 
Alapvető addicionális funkció az automatizmusokat biztosító kialakítás és 
virtualizációs munkafolyamat rétegek megfigyelése. Ennek során nemcsak az 
infrastruktúra elemek monitorozása, hanem a szolgáltatást igénybevevő által – 
gyakran önkiszolgálóan kezdeményezett – létrehozási és módosítási folyamatok 
nyomon követése és ellenőrzése is szükséges a kialakítási munkafolyamatot 
megvalósító rendszerekben. Szintén alapvető érdeke a szolgáltatónak a felhasználók 
viselkedésének elemzése. Ez a természetesen túlmutathat a monitoring funkciókon, 
például ügyfélértékelés (pénzügyi, technikai szempontból) vagy csalásfelderítés (freud 
detection), de ennek alap elemeit tartalmazhatja a monitoring és eseménykezelés.   
 

6.8 Felhő kapacitás és teljesítmény menedzsment 
A felhő szolgáltatások használatára az egyik legfontosabb üzleti érv az IT erőforrások 
hatékonyabb felhasználása. A pénzügyi előny realizálásához a menedzselt, rugalmas 
és elasztikus rendszerek önmagában nem elégségesek. Ennek eléréséhez szükség 
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van az erőforrás készletek a szolgáltatás igénybevevő igényeinek szinten tartásához 
vagy legalábbis folyamatos közelítéséhez is. 
A nyilvános felhő esetében az igénybevevő felhő natív alkalmazása révén 
megvalósíthatja, hogy pontosan éppen annyi erőforrást használjon, mint amennyire 
szüksége van a szolgáltató tartalék erőforrás készletezésére alapozva. Ebben az 
esetben a méretgazdaságosság biztosítja a szolgáltatói oldal számára az optimális 
erőforrás felhasználást és a jól becsülhető tartalékképzést és a szolgáltatás 
igénybevevőnek kell elkerülnie saját a túlzott erőforrás használatot az igények pontos 
ismeretével és kontrolljával.   
Az erőforrások készletezés hasonló kockázat megosztása magán felhő esetében nem 
optimális, mivel a magán felhő szolgáltatók ritkán rendelkeznek az igénybevevő 
igényeihez  képest relatíve végtelen szabad kapacitásokkal. Ebben az esetben a 
tartalékolás szabályait rögzíteni kell és/vagy az igényeket kontrollálni és tervezni 
mindkét fél közös egyetértésével. A hagyományos kapacitás menedzsment 
időszakonkénti tevékenységéhez képest, amely egyedi rendszertervezési, technikai 
és beszerzési szemlélet alapú, a felhő erőforrások kapacitás menedzsment a 
folyamatos felhasználói igényszint ellenőrzésen és tartalék erőforrás szint 
meghatározáson alapul. A gyakorlatban ez a mindennapi működésben folyamatos 
tevékenységet jelent, mind a szolgáltatás igénybevevő, mind a felhőszolgáltató 
számára.  

6.9 Felhő Szolgáltatási felület 
Az a felület, amelyen az igénybevevő a szolgáltatással kapcsolatos igényeit 
(létrehozás, módosítás, megszüntetés stb.) kezelheti és/vagy a szolgáltatással 
kapcsolatos információkat, kimutatásokat és jellemzőket láthatja. A felület jellemzően 
portál felület, de gyakran szolgáltatói interfésszel (jellemzően REST API) is 
kiegészülhet felhőn alapuló alkalmazások részére.  
A szolgáltatási felületen meghatározandó konkrét funkciók szolgáltatási kontextus 
függők (ki – mit láthat, használhat és milyen szolgáltatást tud igényelni). A portál 
alapvetően a szolgáltatási kontextust megteremti a szolgáltatás igénybevevő számára. 
Az igénybevevő azonosítás után, csak a részére elérhető erőforrás halmazokban és 
csak a számára meghatározott szolgáltatás katalógusban elérhető szolgáltatásokat 
tud létrehozni, illetve csak a saját szolgáltatásait tudja módosítani, vagy látni.  
A szolgáltatási felület alapvető elemei (formától függetlenül): szolgáltatás katalógus, 
végezhető akciók és elérhető információk a szolgáltatás példányok esetében.  
 

6.10 IT biztonság 
 
Ezen elemek arra szolgálnak, hogy a felhasználók ne láthassák – engedély nélkül – 
egymás adatait, rendszereit, és a felhasználók a külső és belső behatolásoktól és 
támadásoktól is védve legyenek. 
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6.11 Kimutatások, jelentések 
 
Felhasznált szolgáltatások, erőforrások összesített, felhasználó által lekérdezhető 
nézete, amiben az igénybevett elemek historikus jellemzői, változásuk és a nyújtott 
szolgáltatási szintek (SLA) lekérdezhetők. 
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7 Szabványok, szabályozások (kifejtendő adatvédelem, 
információvédelem, befektetés-védelem) 

 
Jellemzően nyilvános felhőszolgáltatásnál szükséges betartani a szolgáltatási 
területen hatályos adatvédelmi és információ biztonsági törvényi előírásokat. A 
rendszer felépítésében meg kell valósítani, hogy az ügyfelek ne legyenek képesek 
egymás adataihoz hozzáférni, sem a szolgáltató, sem pedig külső támadók. 

7.1 Országos, EU, világméretű 
 
Jelenleg nem ismert olyan szabályozás, ami világszinten elfogadott lenne a 
felhőszolgáltatásokra. Különböző, gyártó vagy regionális (pl: EU, ország csoport) 
ajánlások léteznek. Általában az informatikai iparág korábbi tapasztalatait (legjobb 
gyakorlat) próbálják alkalmazni, ami azonban a különböző szabályozású régiók között 
konfliktusokhoz vezethet. 

7.2 Helyi (cégen belüli) 
 
Minden vállalat a digitális stratégia mentén ki kellett/ki fogja alakítani a saját 
szabályozását a felhőszolgáltatásokra. A nagyobb vállalatok önálló, magán felhőket 
hoznak létre, azokat néhány központban helyezik el és a leányvállalatoknak előírják, 
hogy ezeket miként és mennyiért használhatják. Vállalatok saját magukban az 
adatbiztonságnál csak a törvényi kötelezettségeknek kell, hogy eleget tegyenek, a 
többit saját, jellemzően meglévő szabályozásuk mentén szokták végrehajtani 

7.3 Iparági (PCI-DSS, SoX, GxP, Basel, ...) 
 
Jelen pillanatban nem ismert nagy felhőszolgáltató, amely valamelyik komolyabb 
iparági előírásnak meg akarna/tudni felelni. Technikailag és dokumentációilag nem 
lehetetlen, hogy bármely felhőszolgáltató a címben szereplő szabványoknak, 
előírásoknak megfeleljenek és a minősítést elérje, azonban egyrészt ez pénzügyileg 
sokat rontana a szolgáltató profitján és jellemzően ezen iparágak vállalatonként is igen 
jelentős mérethatékonysággal rendelkeznek. Így kicsi a gazdasági nyomatéka annak, 
hogy az alap rendszereiket kiköltöztessék. 

7.4 ISO 27000 szabványcsalád 
 
Az ISO/IEC 27000-es szabványcsalád az információbiztonsági irányítási 
rendszerekkel kapcsolatos szabványokat tartalmazza, melyek egy része előkészítés, 
illetve korszerűsítés alatt áll, többségük azonban már megjelent és folyamatos 
korszerűsítés alatt áll. Az egyes szabványok többsége magyar szabványként, magyar 
nyelven nem létezik azért a továbbiakban az eredeti, angol nyelvű elnevezések 
szerepelnek. A szabványcsaládot a következő szabványok alkotják: 
 

ISO/IEC 27000  Information security management systems  
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Áttekintés és fogalmak: 
ISO/IEC 27001   Information technology - Security Techniques - 

Information security management systems  
ISO/IEC 
27018:2014 

Information technology -- Security techniques -- Code of 
practice for protection of personally identifiable information 
(PII) in public clouds acting as PII processors 

ISO/IEC 27017   Information security management for cloud systems 
 
 
A szabványcsaládon belül központi helyet foglal el az ISO/IEC 27000, a ISO/IEC 
27001 és az ISO/IEC 27018:2014 szabvány. Az előbbi a szabványcsalád áttekintését 
és a valamennyi szabványra érvényes fogalomtárat tartalmazza, az utóbbi pedig az 
általános követelményeket. A többiek speciális ágazatok számára készültek (pl. 
ISO/IEC 27099), speciális biztonsági területekhez tartoznak (pl. ISO/IEC 27031), az 
auditálást támogatják (pl. ISO/IEC 27006) ill. útmutatóként szolgálnak (pl. ISO/IEC 
27003). 
 
Kifejezetten a felhőhöz kapcsolódó információbiztonsági kérdésekkel foglalkozik az 
ISO/IEC 27017 szabvány (Information technology — Security techniques — Code of 
practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services). 
 
Ez a szabvány az ISO 27000 szabványcsalád további tagjaira épülve útmutatóul 
szolgál a felhő alapú informatika esetén szükséges kontrollok alkalmazásához, mind 
a szolgáltatást nyújtó, mind a szolgáltatást igénybe vevő fél szempontjait figyelembe 
véve.  
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Követelmények az általános, az informatikai és a személyzeti környezetre 
vonatkozóan: 
 

ISO/IEC 27002  Code of practice for information security management 
ISO/IEC 27003   Information security management system implementation guidance 
ISO/IEC 27004   Information security management  
ISO/IEC 27005   Information security risk management 
ISO/IEC 27006  Requirements for bodies providing audit and certification of information 

security management systems 
ISO/IEC 27007   Guidelines for information security management systems auditing (focused 

on the management system) 
ISO/IEC TR 27008   Guidance for auditors on ISMS controls (focused on the information security 

controls)* 
ISO/IEC 27010   Information security management for inter-sector and inter-organizational 

communications 
ISO/IEC 27011   Information security management guidelines for telecommunications 

organizations based on ISO/IEC 27002 
ISO/IEC 27013   Guideline on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 

20000-1 
ISO/IEC 27014   Information security governance. Mahncke assessed this standard in the 

context of Australian e-health 
ISO/IEC TR 27015   Information security management guidelines for financial services 

(TR:Technical Report) 
ISO/IEC 27031   Guidelines for information and communication technology readiness for 

business continuity 
ISO/IEC 27032   Guideline for cybersecurity 
ISO/IEC 27033-1-5   Network security - Part 1: Overview and concepts 
ISO/IEC 27033-2   Network security - Part 2: Guidelines for the design and implementation of 

network security 
ISO/IEC 27033-3   Network security - Part 3: Reference networking scenarios - Threats, design 

techniques and control issues 
ISO/IEC 27033-5   Network security - Part 5: Securing communications across networks using 

Virtual Private Networks (VPNs) 
ISO/IEC 27034-1   Application security - Part 1: Guideline for application security 
ISO/IEC 27035   Information security incident management 
ISO/IEC 27036-3   Information security for supplier relationships - Part 3: Guidelines for 

information and communication technology supply chain security 
ISO/IEC 27037   Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of 

digital evidence 
ISO 27799   Information security management in health using ISO/IEC 27002. The 

purpose of ISO 27799 is to provide guidance to health organizations and 
other holders of personal health information on how to protect such 
information via implementation of ISO/IEC 27002. 

ISO/IEC 27019   Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for 
process control systems specific to the energy utility industry 

ISO/IEC 27033   IT network security, a multi-part standard based on ISO/IEC 18028:2006 
(parts 1-3 are published already) 

ISO/IEC 27036   Guidelines for security in supplier relationships 
ISO/IEC 27038   Specification for redaction of digital documents 
ISO/IEC 27039   Intrusion detection and protection systems 
ISO/IEC 27040  Guideline on storage security 
ISO/IEC 27041   Assurance for digital evidence investigation methods 
ISO/IEC 27042   Analysis and interpretation of digital evidence 
ISO/IEC 27043   Digital evidence investigation principles and processes 
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8 Lehetséges közös nevező a felhőmenedzsmentben 

8.1 Openstack 
 
Az Openstack egy nyílt forráskódú, közösségi rendszerként indult és működő 
menedzsment eszköz. Jelen pillanatban egyre több gyártó áll be mögé és készíti fel a 
saját termékeit az Openstack rendszerekkel való hatékony kapcsolattartásra. 
 
Ezen túlmenően egyre több és nagyobb cég áll be az Openstack közösségbe, 
különböző támogatási szinteken, hogy saját munkaerejükkel, erőforrásaikkal segítség 
a közösség működését (http://www.openstack.org/foundation/companies/). 
 
Jellemzően ezen cégek közül sokan felhasználják a közösségi Openstack modulokat, 
s kiegészítik a saját termékeikkel, hozzátéve a fejlesztési tesztelési, támogatás 
erőforrásaikat, s így önálló, fizetős, de a közösségi kódon alapuló termékként 
értékesítik, jellemzően a nagyvállalati szektorban. 
 
Lehetséges, hogy az Openstack lesz egy „kvázi” szabvány rendszer és felület a 
jövőbeli felhőknél, amiből létezni fog közösségi, ingyenes kiadás és a fizetős, 
támogatott, nagyvállalati használatra felkészített rendszerek is. 
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9 Egyéb fogalmak 

9.1  Eljárások (rezsim, policy) 
Mindazon szabályozások összessége, amely a felhő szolgáltatások különböző 
folyamatait szabályozzák. Jellemző területei: változáskezelés, hozzáférés kezelés, 
biztonság stb. 

9.2  Haváriaterv 

9.2.1 Üzletmenet (működés) folytonossági terv (BCP - Bussiness Continiuty 
Plan) 

Leírja mindazon preventív és reaktív folyamatokat és eljárásokat, amelyeket a 
szervezet végez annak érdekében, hogy a normál üzletmenet legalább a fő 
tevékenységek tekintetében fenntartásra kerüljön egy katasztrófa esetén és azt 
követően. Az üzletmenet folytonossági tervnek része a külső és belső, üzemi és üzleti 
kockázatok folyamatos vizsgálata és értékelése, megelőző intézkedések 
meghatározása. Az üzletmenet folytonossági tervnek része a katasztrófa elhárítási 
terv. 

9.2.2 Katasztrófa elhárítási terv (DRP - Disaster Recovery Plan) 
Előre nem látható katasztrófa esetére szolgáló részletes intézkedési terv. A 
katasztrófaterv felsorolja, értékeli és csoportosítja a fenyegetettségeket, amelyekre 
legalább csoportonként külön-külön intézkedési tervet határoz meg, amely egészen a 
normál üzem visszaállításáig és a katasztrófa értékeléséig tart. Megkülönböztetünk 
szervezet egészére és konkrét rendszerekre vonatkozó katasztrófatervet. A 
rendszerszintű katasztrófaterv tartalmaz minden olyan információt, amely az adott 
rendszer teljes újraépítése esetén szükséges. 

9.2.3 Bizalmasság 
Egy adott felhő környezet bizalmassága alatt azt értjük, hogy a felhő szolgáltatásban 
feldolgozásra és tárolásra kerülő adatokhoz és az azt hordozó informatikai és 
technológiai infrastruktúrához csak az arra jogosult személyek, a jogosultságuknak 
megfelelő módon és ideig férhetnek hozzá. 

9.3  Tartalék (backup site) vagy Katasztrófa Központ 
Egy vállalat által földrajzilag megfelelő távolságban létrehozott másodlagos központ, 
amely lehetővé teszi, hogy egy esetleges katasztrófa esetén helyre állítsa operatív 
tevékenységét és zavartalanul folytassa üzletmenetét.  

9.4  Üzletmenet (működés) - kritikus folyamatok 
Üzletmenet-kritikusnak nevezzük az olyan, a működést és/vagy üzletmenetet 
támogató folyamatokat, amelyek megszűnése esetén a szervezet azonnal vagy igen 
rövid időn belül működésképtelenné válik. 

 
 


