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MINDEN 
SZOMBATON 
DOLGOZIK

PÁR ÉVE MÉG KÜLÖNCNEK SZÁMÍTOTTAK A HEKKEREK, 
MA AZ EGYIK LEGKERESETTEBB SZAKMA AZ ÖVÉK. 
NÉHA OLYANOK, MINT A FILMEKBEN.
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L
ekoppantam a bürok-
rácián. Évekbe telt, 
mire el tudtam érni, 
hogy oktatni lehessen 
ezt a fajta tevékenysé-
get. Az akkori (2005) 
oktatási minisztérium 
egymást követő négy 
évben négyszer dob-
ta vissza a bejegyzési 
kérelmet. Mindig azt 

kaptam vissza, hogy ez bűncselek-
ményhez kapcsolható tevékeny-
ség, és nem engedélyezhetik. Még 
az akkori BRFK-tól és az ORFK-tól 
is kértem állásfoglalást, hogy 
nem, ez egy szakma – mondja 
Frész Ferenc, aki először indított 
etikushekker-képzést Magyaror-
szágon. A teljes képhez hozzátar-
tozik, hogy nem egyedi, magyar 
eset volt, az akkor még pici nem-
zetközi közösség máshol ugyanezt 
tapasztalta.

De minek egyáltalán hekkere-
ket képezni? A kilencvenes évek 
végén már látni lehetett, hogy 
a számítógépek, az internet elter-
jedése miatt robbanni fog a hek-
kerkedés, azaz szoftverek, hardve-
rek nem rendeltetésszerű, gyakran 
– de nem mindig – rosszindulatú 
kihasználása. A korai fejlesztések 
egyáltalán nem voltak felkészítve 
semmire biztonsági szempontból, 
aki akart, viszonylag könnyen 
hozzá tudott férni információk-
hoz. 

„Én is megtanultam ezeket a fogásokat – mondja 
Ferenc –, mert csak akkor tudsz megvédeni valamit, 
ha tudod, hogyan akarnak betörni. De nem akartam 
rosszra használni. Az volt a kérdés, hogyan lehet eb-
ből szakmát csinálni.” Mert az etikus hekkernek ez 
a lényege. Tud mindent, amit a támadók, bűnözők, 
de tudását arra használja, hogy megvédje a rá bízott 
rendszereket. És bár kicsit még ma is egzotikusnak 
hat, de ezt a tudást ugyanúgy meg kell szerezni, mint 
bármi mást. Ferenc ezért megpróbálta az egész terü-
letet taníthatóvá, fejleszthetővé tenni, és megírta az 
első módszertant a képzéshez.

Végül a bürokrácia legyűrése után, a Kürt Akadé-
mia égisze alatt 2009-ben indult el az első magyaror-
szági etikushekker-képzés. Ferenc 2004-ben került 
a Kürthöz. „Ott már kőkeményen ennek az alapjaival 
foglalkoztam. Egy biztonsági központban olyan szol-
gáltatásokat tudtunk nyújtani, fejleszteni, amiket ma 
már nagyon nagy adatközpontokban használnak.” De 
a Kürt Akadémiáig hosszú út vezetett, a képzés ötlete 
is fokozatosan állt össze.

PEDAGÓGUSBÓL KIBERBIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ
Aki hekkerkedésre, főleg annak az oktatására adja 
a fejét, nyilván programozódiplomával érkezik, de 
minimum rendszergazda. Hát nem. Frész Ferenc az 
informatikától nagyon messze álló területről jön. 
1993-ban végzett az egykori Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskolán, majd egy, akkor még újdonságnak számító, 
mára becsődölt alapítványi iskolánál tanított. 

Még innen sem egyenes út vezetett az informati-
kához, de már közeledett, pár évig újságíró volt a Mai 
Nap szerkesztőségében, itt kezdett el felnőttként újra 
számítógépekkel foglalkozni mint felhasználó. Bele 
kellett tanulnia a szerkesztőségi rendszerbe (az, hogy 
nem ebből volt diplomája, azért nem jelenti, hogy 
nem érdekelte a terület, 17 évesen már gépi kódban 
programozott). Utána rövid ideig PR-főnök volt, végül 
1996-ban indította el vállalkozását számítástechnikai 
területen, 2000 környékén már a ferihegyi reptér in-
formatikai vezetője lett.

Saját vállalkozásával abban a korban kezdett el 
rendszer-üzemeltetéssel foglalkozni, amikor Magyar-
országon sokan még csak elkezdték számítógépre 
cserélni az írógépeket. „A kilencvenes évek közepén 
kezdtünk el internet-hozzáféréseket telepíteni. Akkor 
kezdtem el rálátni, hogy maga a hálózat hogyan épül 
fel, hogyan működik. Nyilván nem értettük, csak csi-
náltuk” – mondja Ferenc. 

A kilencvenes évek végére egyre jobban érdekelte 
a biztonság témája, szerette volna átlátni, mi van az 
egész mögött, hogyan épülnek fel a rendszerek. „Még 

mint felhasználó szembesültem 
egy csomó problémával, amikre 
nem volt válasz, csak láttuk, hogy 
így működik – rosszul. A hálózat-
biztonságnak akkor semmiféle 
dokumentációja nem volt, külföld-
ről kellett szakanyagokhoz jutni, 
innen indult ez az egész. Magamtól 
megtanultam.”

A kilencvenes évek tipikus biz-
tonsági problémája volt például, 
hogy a modemes hozzáférésekkel 
bárki, bárhonnan betárcsázhatott 
(akkor még a telefonvonalakhoz 
kapcsolva működött az internet), 
ha tudta a felhasználónevet és 
a jelszót. Azt meg nem volt lehe-
tetlen ellopni, úgyhogy tömegesen 
használták egyesek mások inter-
net-hozzáférését illegálisan. 

Akkoriban azért nem volt olcsó 
mulatság az internet-előfizetés, 
a szolgáltatók mégsem igazán fog-
lalkoztak ezzel a problémával. „Ez 

MIT DOLGOZIK  
EGY ETIKUS HEKKER?
Több irányba lehet specializálódni. Van, 
amikor pont úgy néz ki egy hekker mun-
kanapja, ahogy azt a filmekben látjuk. 
Műveleti központokban ülnek nagy kijelzők 
előtt – üzemeltetőkkel, hálózati szakértők-
kel, adatbázis-programozókkal együtt –, 
és figyelik, történik-e valamilyen incidens. 
Ha kell, beavatkoznak, minél előbb, mert 
az első 24 óra nagyon sokat számít, ha 
addig nem sikerül elhárítani a támadást, 
valószínűleg bukták a dolgot. 

Feladatuk lehet még, hogy éles rend-
szereken teszteljék a sebezhetőségeket, de 
csak odáig menjenek, hogy kárt ne okozza-
nak, viszont javasolni tudjanak megoldást. 
Ebben különböznek a pentesterektől (a 
penetration behatolás angol szóból), ők 
mindent kipróbálnak, olyat is, ami a rend-
szer leállásához vezet, viszont nem éles 
környezetben dolgoznak.

Vannak, akik a CERT-ekbe kerülnek 
(computer emergency response team), 
ezek olyan központok, amelyek biztonsági 
információkat kapnak, és osztanak meg 
másokkal, próbálnak segíteni az államnak, 
cégeknek felkészülni a lehetséges támadá-
sokra.

Másokból elemzők lesznek, figyelik 
a kiberfenyegetettségeket, a hekkercso-
portok mozgásait, a támadásokról elérhető 
információkat. Ez gyakorlatilag nyílt forrású 
hírszerzés. Elég szoros összefüggés van 
például a politikai hírek és a támadások 
között, akár odáig el lehet jutni, hogy az 
elemzők hetekre előre megjósolnak táma-
dásokat. Mára ez a legkeresettebb ága az 
etikus hekkerkedésnek. 

HEKKEREK ETIKUSHEKKER-KÉPZÉS



HEKKER, CRACKER, FREAKER
A magyar köznyelvben, igazából érthető 
módon, általában összemossák a témákat, 
és mindenkit hekkernek hívnak, aki babrál 
valamit az informatikai rendszerekkel, a va-
lós kép azonban ennél árnyaltabb.

Vannak a crackerek vagy fekete kalapos 
hekkerek, ők azok a bűnözők, akik tudásu-
kat rosszra használják. Információs rend-
szereket törnek fel, hogy onnan adatokat 
lopjanak el, és eladják, vagy más támadá-
sokhoz használják őket. Ők azok is, akik 
a digitális pénzügyi világban azért keresik 
a sebezhetőségeket, hogy pénzt lopjanak. 

Mostanában egyre nagyobb figyelmet 
kap egy, az egy léptékkel nagyobb, sokszor 
államok által szponzorált jelenség is. 
Megfelelő információk megszerezésével 
politikusokat, döntéshozókat lehet zsarolni, 
választásokat lehet eldönteni, ahogy ez 
felmerült a legutóbbi amerikai elnökválasz-
tással kapcsolatban is, ahol, valószínűsít-
hetően, de egyelőre nem százszázalékosan 
bizonyítottan orosz állami megbízásból 
fekete kalapos hekkerek feltörték és 
közzétették a Demokrata párt levelezését. 
A sajtóhírek szerint próbálkoztak a francia 
választásoknál is, és Németországról is 
hallani hasonlókat. 

Külön kategóriát képeznek a script 
kiddie-k, ők szórakozásból írnak olyan 
programokat, amikkel tömegesen tudnak 
behatolni rendszerekbe.

A hekkerek vagy fehér kalapos hekke-
rek – korábban általában programozók, ma 
biztonsági szakértők – is biztonsági réseket, 
problémákat keresnek, de nem azért, 
hogy kihasználják őket, és kárt okozzanak, 
hanem azért, hogy szóljanak az üzemel-
tetőnek, programozóknak, így a hibák 
kijavításával biztonságosabbak lesznek 
a rendszerek.

A hekkerkedésnek ezek mellett van álta-
lánosabb jelentése is. Minden annak számít, 
amikor valamit nem rendeltetésszerűen 
használunk. Például, ha valaki vesz egy 
androidos okosórát, és sikerül rá Windows 
95-öt telepítenie, az már hekkelés.

Az egész kultúra a szürke zónából indult. 
A phreakerek még az internettől függetle-
nül kezdtek el tevékenykedni. A telekom-
munikációs rendszereket tanulmányozták, 
és próbálták máshogy használni őket. 
A gyakorlatban ez jellemzően azt jelentette, 
hogy kijátszották az amúgy drága távolsági 
hívásokat. Az akkori telefonok hangjelzé-
sek alapján indítottak ilyen hívást, drága 
kapcsolási és percdíjért. Aki megtalálta 
a megfelelő frekvenciájú hangsorozatot, 
és lejátszotta, ingyen beszélhetett távoli 
ismerősével. Ebben a kultúrában szocializá-
lódott az Apple-alapító Steve Jobs és Steve 
Wozniak is.
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kezdett el motiválni, hogy nézzek 
mögé, tanuljam meg, akár bitszin-
ten is, hogyan lehet valamit nem 
arra használni, mint amire való. 
Akkor jött szembe a phreakerek, 
crackerek, hekkerek világa. A jó 
példa adva volt.”

MA MÁR TANULHATÓ
Ferencnek még autodidakta mó-
don kellett elsajátítania a hekker-
kedést, de ennek volt előnye is, 
létezett egy egymást segítő kö-
zösség, olyanok, akik feszegették 
a határaikat. És az informatikáét. 
Nem alakult ez máshogy Magyar-
országon sem. Amikor elindult 
a képzés, először a leglelkesebb 
szakadárok jöttek, olyan pályael-
hagyók, akik addigra azért nem az 
informatikában dolgoztak, mert 
nem tudták elviselni a korlátokat. 
És jöttek még a magas beosztású 
IT-vezetők, akik nem érezték jól 
magukat az akkori elvárásrend-
szerben. „Ők voltak az úttörők. 
A legendás 2009-es évfolyam” – 
jellemzi őket Ferenc. 

2010-ben már annak tudatában 
kezdték el az oktatást, hogy Fe-
renc a Nemzeti Biztonsági Felügye-
let kiberbiztonsági részlegét, a CD-
MA-t (Cyber Defense Management 
Authority) fogja vezetni. „Láttuk, 
hogy szabályozni, korlátozni kel-
lene, kinek adunk ilyen tudást 
a kezébe. Ezért a legmagasabb 
szintű nemzetbiztonsági átvilágí-
táson kellett átesniük a potenciá-
lis, már kijelölt hallgatóknak. Aki 
nem kapta meg, el sem kezdhet-
te” – mondja. Ez egészen 2014-ig 
így volt, onnantól az állam nem 
tartott rá igényt. „Nem szerettem 
volna, hogy rászabadítsak az or-
szágra kiszámíthatatlan elemeket” 
– magyarázza Ferenc, de azt is elis-
meri, hogy 2014-ben már annyira 
elérhető volt ez a tudás, hogy az is 
könnyebben meg tudja szerezni, 
aki rosszra használná, nem ezen 
fog múlni. 

Az etikushekker-képzés 240 
órás, negyven alkalom, minden 
szombaton. „Én már nyolc-kilenc 
éve heti hat napot dolgozom” – 
mondja. A képzés elvégzése után 
a hallgatók kilencven százalék fe-
lett maradnak pályán – leszámítva 
azt a negyven százalékot, akik már 

a vége előtt lemorzsolódnak –, ők etikus hekkerként 
vagy a saját szakmájukban, de ezzel a tudással dolgoz-
nak tovább. 

A jelentkezők egyre fiatalabbak. „Azt gondolnám, 
hogy ilyen típusú, szán-
dékosan drága képzés, 
másrészt ilyen elvárások 
mellett nem a fiatalok fog-
nak jönni. De az átlagélet-
kor megy lefele. Most már 
vannak olyanok, akik még 
érettségi előtt próbálná-
nak bekerülni.” 

A részvétel viszont 
érettségihez van kötve, 
bár más nem kell hozzá. 
Az alapító szerint persze, 
aki informatikai, progra-
mozói tudással jön, jóval 
könnyebben boldogul, de 
a legfontosabb, hogy el-
hivatott legyen. „Majd ha 

odáig jutsz a kihívásokban, hogy kell valamilyen kó-
dot írnod, tudnod kell, hova fordulj. Vagy megtanuld, 
vagy kéred a csapattársad segítségét. Ez nem Rambo 
típusú munka, amiben egy ember mindenhez ért.” 

És a végzettség, vagy az, hogy mit csináltál eddig, 
tényleg nem számít. A tizenegy évfolyam alatt (voltak 
keresztfélévek is) végzett kétszáz hallgató jó nagy része 
már nem IT-s területről jött. „Volt már lelkész, régész, 
környezetmérnök, könyvtáros. Volt olyan lelkészünk, 
aki elvégezte, volt olyan, aki kiszállt. De mindenkinek 
megvolt a motivációja, hogy miért jött ide, nekem is, 
hogy miért őt vettem fel” – mondja Ferenc. 

A motiváció azért is fontos, mert ez nem az 
a „megvan a papír, és elleszek vele” pálya. Ferenc 
szerint még két-három év, amire valódi etikus hekker 
lesz valakiből, ennyi gyakorlat kell hozzá. És utána se 
hagyhatja abba a tanulást, mert kiesik a pályáról.

„Sokkal inkább írni-olvasni tanítjuk meg újra a hall-
gatókat, mint bármi másra. Amellett, hogy technika-
ilag mindent képesek megcsinálni, ami ahhoz kell, 
hogy egy rendszerbe be tudjanak törni. De ez nem 
a cél, ez az eszköz. A cél az, hogy el tudja mondani 
a megbízójának, mit kell kijavítania.” 

Az évek alatt az etikus hekkerkedésből keresett 
szakma lett. Az ilyen képesítéssel rendelkező szakér-
tőket cégek, kormányok és titkosszolgálatok alkalmaz-
zák, a digitális információ védelme mára mindenki-
nek alapvető érdeke lett. A váltást jól mutatja, hogy 
katonai értelemben 2016 óta a kibertér – azaz az ötö-
dik hadszíntér a föld, a levegő, a víz és az űr mellett 
– műveleti területnek számít, lényegében háború van 
az interneten. 

Ezzel a professzionális kibervédelmi szolgáltatások-
ra is megnőtt az igény, Frész Ferencék cégükben, a  
cyber.servicesben kínálnak kibervédelmi megoldá-
sokat. Állami, EU-s, NATO-s tapasztalatuk a világon 
egyedülállónak számít, szinte mindenhol tartanak ki-
berbiztonsági gyakorlatokat. 

A  L E G M A G A S A B B 
S Z I N T Ű 
N E Z E T B I Z T O N S Á G I 
ÁT V I L Á G Í TÁ S O N 
K E L L E T T  ÁT E S N I Ü K 
A  K I J E L Ö LT, 
P O T E N C I Á L I S 
H A L L G AT Ó K N A K .


