(Nem hivatalos fordítás)

Számítástechnikai felhő (Cloud computing)

1. Háttér
1.1. Milyen a “számítástechnikai felhő” modell?
A “számítástechnikai felhő” vagy röviden “felhő” egyszerűen úgy definiálható, mint valamely
számítástechnikai képesség/kapacitás szolgáltatása az interneten keresztül. A felhő használója “bérli” az
ilyen adattárolási kapacitást, számítógépes feldolgozást és szoftver applikációt a felhő szolgáltatójától,
hasznosítva a felhők on-line eszközforrásai (hálózat, szerverek, adattárolás, applikációk és egyéb
szolgáltatások).

1.2. Kategorizálhatók-e a különféle felhő szolgáltatások?
Rendszerint a számítástechnikai felhő alábbi három különböző szolgáltatási modelljét különböztetjük
meg1:
a) szoftver szolgáltatás (SaaS) – az ügyfél használja a szolgáltatás nyújtójának alkalmazásait (főként ipari
– szabvány szoftver csomagokat), amikor a felhő infrastruktúrájához kapcsolódik,
b) platform szolgáltatás (PaaS) – az ügyfél rácsatlakozik a felhő-infrastruktúrára, így a létrehozott
alkalmazások olyan program-nyelvet és eszközöket használnak, amelyeket a szolgáltatás nyújtója
biztosít,
c) infrastruktúra szolgáltatás (IaaS) – az ügyfél rácsatlakozik és fut egy tetszőleges szoftveren, beleértve
az operatív rendszereket és alkalmazásokat, a fundamentális (alap) számítástechnikai kapacitás források
támogatásával, amelyet a felhő biztosít neki, beleértve az adatfeldolgozást, tárolást és a hálózatot.

1.3. Miben rejlik a számítástechnikai felhő újdonsága?
Az IT szolgáltatások kisszervezése (másik szolgáltatásnyújtóhoz) és az internet segítségével a határon
átnyúló szoftver alkalmazása nem új elképzelés, különösen a multinacionális és más nagy cégek
esetében. Mindazonáltal a számítástechnikai felhő olyan új IT (információs technológia) innovatív minta,
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Classification provided by Mell, P., Grance, T. szerinti csoportosítás: The NIST Definition of Cloud Computing,
Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-145, 2011, in:
https://www.google.com/search?sourceid=ie7&q=outlook&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_elIT432IT432
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amely lehetővé teszi a számítástechnikai szolgáltatások gyors és símulékony alkalmazását a “fizess és
menj” elv szerint egy fejlett ellátottságú számítástechnikai környezetben.
Az ilyen simulékony számítástechnikai képesség/kapacitás lehetősége nagy mértékben magába foglalja
a bizalmat és a kockázati forrásokat, amelyek a felhő szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Egyrészt a privát
és a közösségi szervezetek tudják gyorsan hasznosítani a haladó szintű IT szolgáltatásokat, csökkentve
egyidejűleg az IT infrastruktúra költslgeit is. Másrészt egy sor biztonsági, (magán)titok és bizalmi kérdés,
olyan mint a virtuális eszközforrások biztonságos irányítása és a szemcsés (részleges) hozzáférés
ellenőrzése nyújtásának korlátozása, illetve az audit nyomon követés a szabályozói és
törvényszéki/bírósági célokból még egyelőre nincsen tisztázva2. A biztonságon, (magán)titkon és
működésbeli problémákon kívül a felhő kapcsán még felmerülnek olyan szabályozásbeli problémák,
amelyekkel már korábban is szembesültünk a hagyományos IT kiszervezések területén, mint pl.
bizonytalanságok az alkalmazandó jogszabályok terén, amikor különböző országok törvénykezéseinek
alkalmazása keveredhet.

1.4. Van-e valamilyen szabályozási keret az EU vonatkozásában?
A számítógépes felhőt úgy kezeljük, mint “alapvető változást, amely végbement és elterjedt a
számítástechnikai hatalom területén”, továbbá forradalmian új szolgáltatást, “aminek további fejlődése
nettó 2,5 millió új munkahelyet eredményezhet Európában”, valamint évente 160 milliárd euróval
növelheti az EU GDP-jét 2020-ig. Hogy ezt a hasznot ténylegesen realizálhassuk és választ találjunk a
számítógépes felhővel kapcsolatos kihívásokra, az Európai Bizottság egy speciális stratégiát dolgozott ki,
melynek célja a számítástechnikai felhő széles körű használata és alkalmazásának biztosítása3. Az EU
Bizottság közleménye “a számítógépes felhő potenciáljának szabaddá tételéről európai viszonylatban”
egyaránt vonatkozik minden politikai kezdeményezésre a Digitális Napirend (Digital Agenda) keretében,
valamint a számítástechnikai felhő téma megközelítésére, az (elektronikus) e-kereskedelmi irányelv,
illetve az e-(ügyfél)beazonosítás és hitelesítés és az adatvédelmi irányelv felülvizsgálatának EU bizottsági
javaslata szerint. A kulcsfontosságú tennivalók a felhő ügy megértésében és fejlesztésében már
megállapításra kerültek: azaz szabványosítani szükséges a felhő ellátás alkalmazására vonatkozó
szabályokat; adaptálni kell az igazolás/tanusítás követelményeket a garanciára vonatkozó szabályok
szerint; valamint kapcsolati modelleket kell kifejleszteni a biztonság és a tisztességes feltételek céljából
az Európai Felhő Partnerséggel közösen, hogy olyan referencia modellként szolgáljon, mely az állami
szektorból ered és egyben meghatározza a főbb prioritásokat is.
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For a comprehensive analysis of the security, privacy and trust challenges inherent to the cloud see:
Robinson, N., Valeri, L., Cave, J., Starkey, T., The Cloud: Understanding the Security, Privacy and Trust Challenges,
Final Report prepared by RAND Europe, time.lex and the University of Warwick for Unit F.5 ,Directorate General
Information Society and Media, European Commission, 2010 in:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/security/docs/the-cloud-understanding-security-privacy-trust-challenges2010_en.pdf
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Social Committee and the Committee of the Regions: Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe,
COM(2012) 529 final, in:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2012%3A0529%3AFIN%3AEN%3APDF
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Amennyiben a számítástechnikai felhő szolgáltatás elterjed és fennáll a további fejlesztésének
szükségessége, úgy hasznosnak tűnik tisztázni az export ellenőrzés szerepét a számítástechnikai felhő
vonatkozásában.

2. A kettős felhasználású
számítástechnikai felhő

termékek

export

ellenőrzése

és

a

2.1. Célok
A kettős felhasználású termékek kiviteléről szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet 2.2 cikk ii. és iii. pontjai
ösztönzik az ellenőrzött technológia vagy szoftver átadását elektronikus levél vagy bármely más
elektronikus eszköz útján az Európai Közösségen kívüli rendeltetési helyre, ami magában foglalja a
szoftver vagy technológia hozzáférhetővé tételét a Közösségen kívüli természetes vagy jogi személyek
vagy társaságok számára.
Maga a számítástechnikai felhő természete szorosan kapcsolódik a technológia/szoftver átadáshoz az
internet útján, ezáltal úgy kell azt kezelni, mint a Nem-megfogható Technológia Átadása (Intangible
Transfer of Technology – ITT) gyakorlatát. Amikor az EU-ból származó ellenőrzött adat és technológia
kerül átadásra vagy teszik azt hozzáférhetővé, vagy hagyományos IT-szolgáltatások, illetve
számítástechnikai felhő szolgáltatások útján harmadik országbeli személyek részére, akkor export
ellenőrzési eljárásra van szükség.

2.2. Export ellenőrzési vonatkozások a számítástechnikai felhő alkalmazásakor
Exportellenőrzési szempontból döntő tényező a hatósági engedélyezési követelmények
meghatározásakor a tervezett végfelhasználó(k) helye. Mindazonáltal a felhő szolgáltatásokat többféle
helyen is igénybe vehetik, ahonnan érzékeny adatokhoz tudnak hozzáférni. Ez történik, amikor a felhő
szolgáltatás nyújtói kihasználják a szerverek megosztott hálózatát, amely be van programozva a
leggyorsabb és legolcsóbb (adat)átadási útvonalak és (adat)feldolgozási idő alkalmazására, bárhol is
legyen az internethez való rákapcsolódás/hozzáférés helye.
Az adatok helyének ezen állandó változása két fő problémát okoz: (1) az adatok kihelyezése (allokációja)
a felhő szolgáltatást használok tudta nélkül történik, vagyis a felhő használok nem tudnak az összes
különböző helyről, ahonnan az ő érzékenynek minősülő adataik elérhetőek mások által, (2) az
előzőekhez kapcsolódóan túl nagy a bizonytalansága annak, hogy ki férhet hozzá az ellenőrzött
adatokhoz azon átmenti fázis (intervallum) során, amíg az adatok folyamatosan kihelyezésre kerülnek.
Például az adatkezelő adminisztrátorok hozzá tudnak férni a felhasználók különböző helyeiről származó
érzékeny információihoz, megszegve figyelmetlenségből/gondatlanságból az export ellenőrzési
követelményeket. Ilyen esetben az exportellenőrzési jóváhagyás, engedély megadása természetesen a
végfelhasználótól nem függ.
A bizonytalanságok csökkentése és a fentebb leírt probléma megoldása céljából három variáció
lehetséges:
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a. A felhő használónak biztosítékot kell kérnie a felhő szolgáltatás nyújtójától, hogy az kizárólag EU-n
belüli szervert alkalmaz és így normal esetben nincs szükség exportellenőrzési jóváhagyásra.
b. Abban az esetben, ha az ellenőrzött adatok feltöltésre és feldolgozásra kerülnek az EU-n kívüli
területen található szervereken, a felhő használóknak garanciát kell kérniük a felhő szolgáltatás
nyújtóitól, hogy a helyi IT adminisztrátorokat technikai módszerek és szerződések akadályozzák meg
abban, hogy hozzáférjenek az ilyen adatokhoz.
Amennyiben nem sikerül a szükséges garanciát
beszerezni, a felhő felhasználóknak exportengedélyt kell kérni az ilyen adatátvitelhez, amelyet valamely
EU-n kívüli helyen az IT adminisztrátor végez.
c. Hogy elkerülhetők legyenek az ilyen bürökratikus terhek, a felhő felhasználók választhatnák azt a
megoldást, hogy titkosítják azokat az ellenőrzött adatokat, amelyeket ők a felhő szolgáltatás nyújtóira
bíznak. Az illetékes exportellenőrzési hatóság pedig követve a saját nemzeti jogszabályait tisztázhatja,
hogy az adott technológia vonatkozásában alkalmazható-e ezen eljárás.
Adaptálva ezt a közvetlen megközelítési módot a számítástechnikai felhő esetére, kiköthető, hogy
meghatározott biztonsági garanciák - amelyek az alábbi 3.4 pontban vannak leírva - , figyelembe vételre
kerüljenek.

3. A számítástechnikai felhő eseteinek kezelése, eljárásmód
3.1. A számítástechnikai felhő használójának szerepe
A 428/2009/EK tanácsi rendelet 2.3 cikk ii. pontja szerint, ha bármely természetes vagy jogi személy vagy
társaság úgy dönt, hogy elektronikus eszközök, telefax, telefon, elektronikus level vagy bármely más
elektronikus úton szoftvert vagy technológiát ad át, vagy tesz hozzáférhetővé az Európai Közösségen
kívüli rendeltetési helyre, úgy azt exportnak kell tekinteni. Ennek a cikknek a hatálya kiterjed tehát a
felhő használókra is, akiknek szükség esetén exportengedélyért kell folyamodniuk az adott tagországban,
ahol tartózkodnak és az ellenőrzött adatok feltöltésre kerülnek. Azon kívül a felhő felhasználók
(exportőrök) tartoznának beszerezni a 3.4 pontbeli nyilatkozatot, amennyiben azt az illetékes
exportellenőrzési hatóság igényli.

3.2. Az ügylet tárgya és az alkalmazható kivételek
A tanácsi rendelet I. Melléklete (0-tól 9 kategóriáig) meghatározza, hogy mely technológiák és szoftver
programok tartoznak ellenőrzés alá, amelyek hozzájárulhatnak az ellenőrzött és kézzelfogható termékek
gyártásához, használatához és fejlesztéséhez. Figyelemmel kell lenni még arra, hogy a listában szereplő
technológiák “ellenőrzés alá tartoznak még akkor is, ha azokat nem ellenőrzött termékekhez használják
fel”, vagyis nem függ attól, hogy azok exportja ellenőrzött termékhez kapcsolódik vagy sem. A
428/2009/EK tanácsi rendelet 1. Mellékletének “Nukleáris technológiák listája” (Nuclear Technology
Note – NTT) és “Általános technológiák listája” (General Technology Note – GTN) külön megjegyzéseket
fűz azon esetekhez, amikor az adott technológia nem tartozik ellenőrzés alá.
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•

olyan technológia, amely minimálisan szükséges az engedélyezett kettős felhasználású
termék, berendezés felszereléséhez, működéséhez, fenntartásához és javításához,

•

olyan technológia, amely minimálisan szükséges a szabadalmi alkalmazáshoz (1-től 9
kategória esetében) és a “közös tér” (public domain) kategóriába tartozik vagy ”alapvető
tudományos kutatást” (basic scientific research) képvisel.

Az Általános szoftver lista (General Software Note - GSN) nem vonja ellenőrzés alá a nagykereskedelmi
elosztóhelyeken keresztül beszerezhető szoftvert, vagy ami hozzáférhető a “közös tér” révén.
Amikor az információ átvitel a felhő szolgáltatásokon keresztül szoftverhez és technológiához
kapcsolódik a fenti kivételek esetében, úgy akkor nincs szükség exportengedélyre.

3.3. Végfelhasználók és végső címzettek
Rendszerint két lehetőség áll fenn:
•

a végfelhasználó/végső címzett EU-s vagy nem EU-s természetes vagy jogi személy, aki harmadik
országban, az EU területén kívül tartózkodik.
Az ügylet ilyenkor exportengedély-köteles lenne, amíg az export olyan technológia vagy címzett
esetére vonatkozik, amire alkalmazható az Uniós Általános Exportengedély (Union General
Export Authorisation), vagy vonatkozik rá a Globális Exportengedély (Global Export
Authorisation), illetve a Nemzeti Általános Exportengedély (National General Export
Authorisation), mely két utóbbi engedélyt az adott EU tagország illetékes hatósága bocsátja ki,
ahol az exportőr tartózkodik és az adatok feltöltésre kerülnek.

•

a végfelhasználó/végső címzett EU-s vagy nem EU-s természetes vagy jogi személy, és az EU
területén belül tartózkodik.
Rendszerint ilyenkor export engedélyre nincs szükség, amíg az export a 428/2009/EK tanácsi
rendelet IV. Mellékletében felsorolt technológiákat érint, mivel ekkor az EU területén belül
történik az export.

3.4. Biztonsági és adatvédelmi kérdések
Az adatokhoz való illegális hozzájutás és adatfeltörés (hacking) eshetőségének fennállása miatt a
végfelhasználó/végső címzett is lehet engedélyköteles természetes vagy jogi személy, aki az EU-n belül
vagy az EU-n kívül tartózkodik. Ennél fogva az adatfeltörés maga után vonhatja a korlátozás alá tartozó
érzékeny technológiák nem kívánatos transzferjét.
Mégha ez nem is tartozik közvetlenül az exportellenőrzés feladatkörébe, a hatóságoknak erre kellő
figyelmet kell szentelniük és feltárniuk ennek előfordulási eshetőségét.
Fontos mutatószámként kell figyelembe venni a biztonsági szintet és a felhő szolgáltatók által nyújtott
biztosítékokat, garanciákat.
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A felhő szolgáltatók csak a EU-beli szerverek működésére támaszkodva és az EU adatvédelmi
követelményeinek eleget téve lehetnek ténylegesen megbízhatóak. Az illetékes nemzeti hatóságnak
azonban minden esetben ébernek kell maradnia és megkövetelnie a felhő felhasználóktól, hogy
szerezzék be a szükséges garanciákat. Ez magában foglalhatja a felhő szolgáltatók nyilatkozatát,
igazolását, amelyben kijelentik, hogy csak az általuk megbízott személyek tudnak hozzáférni az érzékeny
adatokhoz, vagy a nem biztonságos harmadik országbeli szerverekhez. Az igazolásoktól függően, –
amelyek bizonyíthatják az EU jogszabályoknak való megfelelést a számítástechnika biztonsága és az
adatvédelem területen –, maguk a szerződési feltételek (szolgáltatói szintű szerződés: service level
agreement - SLA) képezhetik az egyik alternatív lehetőséget. Ezért közös irányelvek kialakítása szükséges
az EU által harmonizált megközelítési módhoz az adatvédelem tekintetében.

3.5. A felhő szolgáltatók szerepe
Az EU-n belüli felhő szolgáltatóknak is lehetnek kötelezettségeik az exportellenőrzés terén, amikor
exportőri tevékenységet folytatnak és elérhetővé teszik az ellenőrzött szoftverek számítástechnikai
képességeit/kapacitásait és az aplikációkat (alkalmazásokat) a felhő felhasználók számára az EU
területén kívül. (lásd az 1.2 pontban: PaaS, IaaS, SaaS)
Az illetékes hatóságnak minden esetben meg kell vizsgálnia a felhő szolgáltatás jogszerűségét,
összevetve azt az exportellenőrzés és a számítástechnikai biztonság követelményeivel is, amikor az
exportengedély kérelmet elbírálják.

3.6. Az ügyletek típusai
Igazolva a az érzékeny információk letöltésének helyét és hogy honnét fértek hozzá az adatokhoz, – ez a
legfontosabb annak megválaszolásához, hogy szükséges-e az exportellenőrzés az adott ügyletben.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy nem csak a végfelhasználóra/végső címzettre kell koncentrálni (aki
esetenként azonos lehet az exportőrrel), hanem egyúttal az érzékeny információk – tervezett vagy nem
tervezett – potenciális közbülső címzettjeire is.
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Ez előzőekben elmondottakat az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
Variációk/lehetőségek

Adatfeltöltés az EU-n belül

Intézkedés

Hozzáférés csak az EU-n belül

Hozzáférés az EU-n kívül

Adatfeltöltés az EU-n kívül

Hozzáférés az EU-n kívül

Hozzáférés az EU-n belül

Nincs szükség exportengedélyre,
amíg az ügylet nem érinti a
428/2009/EK tanácsi rendelet IV.
Mellékletében szereplő érzékeny
technológiákat.
Exportengedély szükséges
azokban az esetben, amikor az
Uniós Általános Exportengedély,
Globális Exportengedély vagy a
Nemzeti Általános
Exportengedély alkalmazható.
Exportengedély lenne szükséges,
amikor egy EU-n belüli felhő
szolgáltató elérhetővé teszi az
ellenőrzött technológiát és
szoftvert egy harmadik
országbeli személynek, amely
esetre nem vonatkozik az Uniós
Általános Exportengedély, illetve
a Nemzeti Általános
Exportengedély.
Nincs szükség exportengedélyre
az EU illetékes hatóságaitól. Az
EU számítástechnikai biztonsági
követelményeit és egyéb
vonatkozó szabályozásokat
lehetne alkalmazni.

3.6.1. Feltöltés az EU-n belül, hozzáférés az EU-n kívül
Különösen, amikor mind a két művelet, az adatfeltöltés és a hozzáférés az ellenőrzött adatokhoz az EU-n
belül történik, akkor nem lenne szükség exportengedélyre. Ha azonban a kérdéses tranzakció a
428/2009/EK tanácsi rendelet IV. Mellékletében felsorolt valamely technológiára vagy szoftverre
vonatkozik, úgy az EU-n belüli adathozzáférés esetén is engedélyre lenne szükség.
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3.6.2 Feltöltés az EU-n belül, hozzáférés az EU-n kívül
Amikor az EU-n kívülről származó ellenőrzött információhoz történik hozzáférés az EU területén kívül,
úgy nyilvánvalóan szükség van exportengedélyre, függetlenül az adatokhoz hozzáférő személy
állampolgárságától. Mindazonáltal a felhőt használó úgyszintén igénybe vehetné a 428/2009/EK tanácsi
rendelet II. Mellékletében hivatkozott Uniós Általános Exportengedélyt, a Globális Exportengedély, vagy
a Nemzeti Általános Exportengedélyt, a tanácsi rendelet és a nemzeti jogszabály által meghatározott
termékek és rendeltetési helyek (célországok) esetében.
3.6.3 EU felhő szolgáltatások nyújtása az EU területén kívül
Ez a különleges eset (lásd 3.5 pontot), amikor az EU-n belüli felhő szolgáltatás nyújtó exportőrként nyújt
szoftver szolgáltatást (SaaS), vagy amikor platform szolgáltatást (PaaS), illetve infrastruktúra
szolgáltatást (IaaS) nyújt harmadik országbeli személynek/cégnek, mint az ő ICT (Information
Communication Technology) tevékenységének részeként vagy egészeként. Az EU felhő szolgáltatás
nyújtójának szerverén tárolt adatok hozzáférhetők lennének mind EU-n belül, mind pedig EU-n kívül. Ezt
a módszert alkalmazva az EU-n belüli felhő szolgáltatók szerepe és felelőssége kerül előtérbe, mivel
nekik kell garantálniuk
az adatvédelmet és biztonságot, hiszen kizárólag őrájuk hárul az
exportellenőrzési kötelezettség. Emiatt az EU felhő szolgáltatás nyújtója tartozik exportengedélyt kérni a
kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós szabályozás követelményei szerint, amikor ő
ellenőrzött szoftvert/technológiát nyújt az EU-n kívüli fogadónak.

Fordította: Ambrus Zoltán exportellenőrzési szakreferens, 2015. február 10.

.
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