HTE- IINFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKOSZTÁLY - EIVOK

A HTE Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK 2018. augusztus 30-án Szakosztályi
Vezetőségi Ülést tartott, amelyen összeállításra került a 6. és 7. Információbiztonsági
szakmai fórum programja, az egyeztetések eredményeként a Nemzeti Kibervédelmi Intézet
(NKI) által szervezett Európai Kiberbiztonsági Hónap rendezvény sorozatának része lesz.
HTE Infokom 2018. konferencia információbiztonsági szekciójának programjának
szervezési feladatait rögzítettük. A vezetőség döntött kiberbiztonsági laborgyarkolat
előkészítéséről és bevezetéséről a hagyományos előadások mellett. A témák között szerepelt
az EIVOK egyéves fennállásának megünneplése, a honlap fejlesztési irányvonalainak
meghatározása, a levelezési lista használatának szabályozása, más szervezetekkel való
együttműködés kereteinek kialakítása.
A HTE Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK 2018. augusztus 30-án Szakosztályi
Vezetőségi Ülést tartott, amelyen összeállításra került a 6. és 7. Információbiztonsági szakmai
fórum programja, a tervezett előadók és előadások. Az októberi rendezvényünk az egyeztetések
eredményeként a NKI Által szervezett Európai Kiberbiztonsági Hónap rendezvény sorozatának
része lesz. A program a véglegesítés után a honlapon is elérhető lesz.
Nyáron megterveztük a HTE Infokom 2018. konferencia információbiztonsági szekciójának
programját, az előadók felkérése megtörtént. Az információbiztonság és új az technológiai
kihívásai szekcióban hazánk kibervédelemmel foglalkozó neves szakembereivel áttekintjük a
kiberbiztonság és az IT-biztonság területeit, eszmecserét folytatunk arról, hogy a legújabb
technológiák és innovációk hogyan hatnak az információbiztonságra. A konferencia
szervezésének következő fázisa, a szekció szintű és előadói absztraktok elkészítése, fotók
honlapra feltétele. A részletek folyamatosan frissülnek a konferencia portálján.
Döntés született abban, hogy az EIVOK 1. évfordulója alkalmából az NKE EIV képzésén
2016/2017. évfolyamán tanultak körében szervezett zártkörű programot igényfelmérés alapján
budapesti helyszínre szervezett szakmai résszel kiegészítjük.
Javaslat alapján megvitattuk és döntést hoztunk arról, hogy az EIVOK keretein belül egy egy
gyakorlati példa bemutatása, videós rögzítése valósuljon meg. Ezen rendezvénytípus nem a
megszokott klub eseményként, hanem külön kerül megszervezésre. A szükséges technikai
feltételt az NKE és a HTE háttere biztosítani képes, az NKE dedikált szervere is támogatni tudja
a tervezett kiberbiztonsági gyakorlatot. Ennek lehetőségeit, előkészítését tekintettük át, és
elhatároztuk a gyakorlati oktatás forgatókönyvének előkészítését, a laborgyarkolat
lebonyolítására 2018. december 7. 14:00- 18:00 óra közötti időintervallumot jelöltük ki.
Az EIVOK vezetősége a levelező lista használatát szabályozta és az következő döntést hozta: A
levezelő listán IT és információbiztonsági állások közzé tehetőek az alábbi feltétellel:
tárgymezőben kötelezően fel kell tüntetni: JOB.
A HTE – EIVOK honlap struktúráját áttekintette, és meghatározta a továbbfejlesztés irányait,
döntést hozott arról, hogy az EIVOK korábbi előadás anyagait, az előadók hozzájárulását
követően felhelyezi. Hírleveleket, programokat folyamatosan elhelyezi.
A Szakosztály megvizsgálja az általa szervezett rendezvények CPE pontszerzési lehetőségének
kialakítását. A szakosztály vezetősége döntést hozott az EIVOK – KIBEV együttműködés
előkészítéséről is.
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