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A meg bíz ha tó kli ens vé de lem fon tos ki -
egé szí tő je a szer ver vé de lem nek, mely -
ről nem sza bad el fe lejt kez ni. Az ESET
Smart Security tűz fal lal is ren del ke zik,
ami biz to sít ja, hogy a mun ka tár sa ink
ál tal hasz nált mo bil mun ka ál lo má sok
a mun ka he lyen kí vü li há ló za tok ban is
vé det tek le gye nek az il le ték te len 
be ha to lá sok el len.

Min den ki nek, aki ví rus vé del mi meg ol dást ke res,

azt ja vas lom, tesz tel je ma ga is a kü lön bö ző szoft -

ve re ket. Ér de mes oda fi gyel ni pél dá ul a kü lön bö ző

meg ol dá sok erő for rás igé nyé re.

Harami Lász ló, a KÜRT rend szer in teg rá ci ós szak ér tő je



Az 1989-ben ala kult KÜRT ma gyar tu laj don ban lé vő 
vál lal ko zás ból nőt te ki ma gát nem zet kö zi cég cso port tá. 
A vál la lat im má ron csak nem 20 év nyi fej lesz tést tud hat 
ma ga mö gött az in for má ció vé del mé re, az adat vesz té sek 
és -lopások meg elő zé sé re és az el ve szett ada tok hely re ál lí -
tá sá ra szol gá ló tech no ló gi ák, meg ol dá sok te rü le tén. 
Az adat men tő a NOD32-technológiára épü lő ESET Smart
Security kli ens vé del met és az ESET Gateway Security 
át já ró vé del met hasz nál ja.

A KÜRT éle té ben az in for ma ti kai biz ton ság köz pon ti sze re pet
ját szik, a vál la lat mun ka tár sa i nál sen ki sem tud ja job ban, 
men  nyi re fon tos az adat vé de lem, és mi lyen hi he tet len ká ro kat
tud okoz ni egy adat vesz tés. Így ter mé sze tes az is, hogy ami kor
a ví rus vé del mi rend szer új ra szer ve zé sé ről gon dol kod tak, 
a KÜRT szak em be rei igye kez tek kö rül te kin tő mó don el jár ni, és 
a le he tő leg meg bíz ha tóbb meg ol dást ki vá lasz ta ni. 

„Az ESET ter mé ke it már évek óta hasz nál tam ott ho ni szá mí tó gé pe i -
men, így szá mos ta pasz ta la tot sze rez tem ve lük kap cso lat ban. 
Ter mé sze te sen is mer jük a nem zet kö zi tesz tek ered mé nye it is, és a ki vá -
lasz tás kor tud tuk, hogy az ob jek tív ös  sze ha son lí tá sok sze rint az ESET
szoft ve rei a leg meg bíz ha tób bak kö zé tar toz nak. Azon ban min den ki -
nek, aki ví rus vé del mi meg ol dást ke res, azt ja vas lom, tesz tel je ma ga is
a kü lön bö ző szoft ve re ket. Ér de mes oda fi gyel ni pél dá ul az egyes prog -
ra mok erő for rás igé nyé re. Ál ta lá nos je len ség, hogy a gaz dag funk ci o -
na li tás sal ren del ke ző szoft ve rek fut ta tá sa ren ge teg erő for rást igé nyel”
– eme li ki Harami Lász ló, a KÜRT rend szer integrá ci ós szak ér tő -

je, aki sze rint fon tos, hogy olyan ví rus védel met vá las  szunk,
amely a hát tér ben, szin te ész re vét le nül te szi a dol gát, és nem
ter he li le a szá mí tó gé pe ket.

A KÜRT mun ka tár sai pon to san ezért vá lasz tot ták az ESET 
ter mé ke it, ame lyek több ver seny társ meg ol dá sa i hoz ké pest
rend kí vül ala csony erő for rás igén  nyel jel le mez he tők. A ví rus- és
kémprogramvédelem mel lett tűz fa lat és levélszemétszűrőt is
tar tal ma zó ESET Smart Security kli ens vé del mét 25 mo bil -
számító gé pen tesz tel ték hu za mo sabb ide ig. Az ered mé nyek
alá tá masz tot ták azt a dön tést, hogy a cég min den mun ka ál lo -
má sá ra – mint egy 150 asz ta li és hor doz ha tó szá mí tó gép re – ki -
ter jes  szék a szoft vert. A Linux-alapú át já ró vé del met, az ESET
Gateway Securityt a HTTP-forgalom szű ré sé re al kal maz zák, 
a prog ram azon a proxyszerveren fut, ame lyen ke resz tül 
a mun ka tár sak hoz zá fér nek az internethez.

„A meg bíz ha tó kli ens vé de lem fon tos ki egé szí tő je a szer ver vé de lem nek,
amely ről nem sza bad el fe lejt kez ni. Az ESET Smart Security tűz fal lal is
ren del ke zik, ami biz to sít ja, hogy a mun ka tár sa ink ál tal hasz nált mo -
bil mun ka ál lo má sok a mun ka he lyen kí vü li há ló za tok ban is vé det tek
le gye nek az il le ték te len be ha to lá sok el len. A vis  sza jel zé sek alap ján jól
vá lasz tot tunk, a fel hasz ná lók di csé rik az ESS gyor sa sá gát, és elé ge det -
tek a ke zel he tő sé gé vel” – mond ja Harami Lász ló.

A te le pí tés so rán a KÜRT szak em be rei az ESET Remote
Administrator köz pon ti me nedzs ment esz közt hasz nál ták, 
és ez zel fel ügye lik a ki ala kí tott ví rus vé del mi rend szert is. 
Az al kal ma zás le he tő vé te szi, hogy egyet len szá mí tó gé pen 
ke resz tül a tel jes – tet sző le ges ki ter je dé sű – rend szer ví rus -
védel mét el len őriz hes sék. „Nem ta lá lok olyan funk ci ót, ame lyet 
hi á nyol nék. Le het te le pí te ni és le te le pí te ni, tet sző le ges szá mú
telepítőcsomagot ké szí te ni, be ál lí tá so kat im por tál ni és ex por tál ni, és
a logfájlokból is ki tud juk nyer ni a meg fe le lő in for má ci ó kat” – mond ja
Harami Lász ló.

Az ESET Gateway Security na pon ta 5-6 GB adat for gal mat 
vizs gál át, és elő szű rő ként mű köd ve biz to sít ja, hogy bön gé szés
köz ben a fel hasz ná lók szá mí tó gé pe it ne ér jék el a kár té kony
kó dok. A KÜRT szak em be re sze rint az így ki ala kí tott két lép csős
vé de lem ma nap ság egy re fon to sabb, mi vel a leg több kár oko zó
a HTTP-protokollon ke resz tül pró bál meg be jut ni a szá mí tó -
gépek re, ami azt je len ti, hogy a fel hasz ná ló nak ele gen dő 
a bön gé sző jé ben meg nyit nia egy fer tő zött weboldalt, és már is
ví rus tá ma dás ál do za tá vá vál hat. 

„A hasz nált meg ol dá sok meg bíz ha tó sá gát és se bes sé gét pél da ér té kű -
nek tar tom, a szoft ve rek al kal ma sak a nagy vál la la ti kör nye zet ben tör -
té nő mű kö dés re. Ész re vét le nül, a hát tér ben te szik a dol gu kat, és nem
fog ják vis  sza a rend sze rek tel je sít mé nyét. A ké sőb bi ek ben ter vez zük,
hogy Exchange-, va la mint fájlszervervédelmünket is az ESET ter mé -
kei vel old juk meg” – ös  szeg zi ta pasz ta la ta it Harami Lász ló.

A KÜRT

A KÜRT kö zel 20 éve fog lal ko zik adat men tés sel, és
éven te kö zel 2500 adat men té si és -helyreállítási fel -
ada tot old meg si ker rel. A sa ját fej lesz té sű adat men té -
si tech no ló gia mel lett a fel hal mo zott tu dás anyag és
szak ér te lem biz to sít ja a cég fo lya ma tos kom pe ten ci á -
ját ezen a te rü le ten.

Az adat men té si tech no ló gia ki dol go zá sá ért és si ke res
al kal ma zá sá ért a KÜRT 1994-ben el nyer te a leg je len tő -
sebb in no vá ci ó ért já ró Ma gyar In no vá ci ós Nagy dí jat.
A KÜRT az adat men té si szol gál ta tás mel lett a tech no -
ló gi ai know-how-t is ér té ke sí ti, a ma gyar tech no ló gi át
3 kon ti nens or szá ga i ban vá sá rol ták meg.

A KÜRT el ső kül föl di le ány vál la la ta, a KUERT
Datenrettung Deutschland GmbH 2003 ele jén nyi tot ta
meg ka pu it Né met or szág ban, 2004-ben pe dig a KUERT
Information Management GmbH lé pett pi ac ra auszt ri -
ai szék hel  lyel. A 2007. év től a KÜRT a Kö zép-Ke let fe lé
nyi tott, és meg ala pí tot ta le ány vál la la tát Du ba i ban,
KÜRT Information Security LLC né ven. Ugyan eb ben az
év ben az USA-ban el in dult a KURT Security LLC.
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