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A HTE Információbiztonsági Szakosztálya – EIVOK (a továbbiakban: Szakosztály) 2019-

ben eredményes évet zárt. A fő tevékenységei voltak a szakosztályi információbiztonsági 

szakmai fórumok szervezése, a konferenciákon való részvétel, a HTE MédiaNet 2019. 

Telkó/IT biztonság szekció szervezése és lebonyolítása, a Kiberbiztonsági Hónap 

rendezvénysorozatában rendezvények szervezése, a MI technológia és biztonság 

munkacsoportjában való részvétel, a HTE honlapjának fejlesztése és folyamatos friss 

hírekkel, szakmai programokkal való ellátása.  

 

A Szakosztály tevékenységét az érvényben lévő szervezeti és működési szabályzat, illetve az 

elfogadatott munkaprogram alapján végezte.  

A Szakosztály a kitűzött célok elérése érdekében a 2019. évben 9 alkalommal szervezett 

információbiztonsági rendezvényt, ez közel kétszerese a megelőző évinek. A Szakosztály szakmai 

rendezvényei az ISACA által is elismert rendezvénnyé váltak, és a rendezvényen való részvétel 

esetén a résztvevők már CPE pontokat is kaptak. A Szakosztály 2019. október hónapban több 

rendezvényt is szervezett, illetve tagjai más információbiztonsági szervezetek által rendezett 

eseményeken is aktívan részt vettek, amelyek az Európai Kiberbiztonsági Hónap eredményeihez 

második alkalommal járultak hozzá. A rendezvényeink a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel való 

együttműködés keretén belül bekerültek a Nemzeti Kiberbiztonsági Hónap eseménysorozatába. A 

Szakosztály a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elektronikus információbiztonsági vezető képzés 

hallgatóinak egy oktatási napot szervezett, amelynek fő célja az információbiztonsági vezető, 

illetve IT biztonsággal foglalkozó szakemberek mindennapi szakmai kihívásainak, és az 

alkalmazott megoldások gyakorlati bemutatása volt. 

A Szakosztály az alábbi konferenciákon vett részt: 

− HTE MédiaNet 2019.  

− Nemzeti Kiberbiztonsági Konferencia 2019. 

− Kommunikáció 2019. 

− Nemzeti Kiberverseny 2019. 

− WITSEC Szakmai Nap. 

− IGF Konferencia 2019. 

A Szakosztály részt vett a Digitális Jólét Program, MI koalíciójának munkájában, véleményezte a 

Digitális Európa Programját. Szakosztályunk SOC gyakorlati látogatásokat szervezett. 

Közösségünk tagjai számára szakmai fórum lett biztosítva. A szakmai anyagok gyűjtését, 

megosztását levelező lista támogatta, amelynek karbantartása és működtetése folyamatos volt. A 

levelező lista lehetőséget adott a különféle információbiztonsági szakmai témák online 

megvitatására, tapasztalatcserére. Az online tudástárunkban szakmai anyagokat rendszerezetten 

gyűjtöttünk és osztottunk meg, itt elsősorban az előadásanyagok, hírlevelek, szakmai anyagok, 

információk strukturáltan elérhetőek.  

A HTE Információbiztonsági Szakosztályának operatív tevékenységének irányítása érdekében az 

elmúlt évben rendszeresen Szakosztályi Vezetőségi ülést tartott, illetve egy alkalommal 

Szakosztályi Üléssel biztosította az EIVOK eredményes működését. 
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1 TAGSÁG 
 

Szakosztályt 2018. évben 11 alapító 

tag hozta létre, 2018. év végén a 

taglétszám már 20 fő volt, amely 

2019. év végére 34 főre bővült.  

 

A Szakosztály tagsága az alapítás 

óta megháromszorozódott.   

 

Mindemellett az EIVOK 

közösséghez csatlakozók száma is 

folyamatosan bővül, csak a 

levelező-lista tagjai megközelítik a 

200 főt. 

 

 

2 2020. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES BEMUTATÁSA 
 

 

EIVOK - INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKMAI FÓRUMOK 

 

A Szakosztály 2019. évben 9 eseményt rendezett, ebből 5 információbiztonsági Szakmai 

Fórumot szervezett, részt vett a Médianet konferencián szekció vezetésével, 3 SOC látogatást 

biztosított tagjainak, a Kiberbiztonsági Hónapban Konferencia délutánra hívta el tagjait, továbbá 

számos szakma konferencián részt 

vett (Nemzeti Kiberbiztonsági 

Konferencia, Internet Generation 

Fórum WITSEC, IGF, 

Kommunikáció, Kiberverseny), 

közülük kiemelendő a Kiberhónap 

eseménysorozata.  

 

2019. évben összesen 432 fő vett 

részt a Szakosztály 

rendezvényein. A rendezvények 

átlagosan ~ 50 fő részvételével 

zajlottak. 
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2019. évi eseményeket az alábbi grafikon szemlélteti: 

 
 

2018. évi eseményeket az alábbi grafikon szemlélteti: 

 
 

A 2019. évi előadások az alábbiak voltak: 

 

EIVOK – 8. Információbiztonsági Szakmai Fórum – 2019. január 31. 

− Mi történt valójában? Avagy hack/crack történetek 90-es évektől napjainkig itthon és 

külföldön, Török Szilárd, IT Vezető Biztonsági Szakértő, Datron ITS Zrt. 

− Aktualitások a GovCERT-nél, Marsi Tamás Incidensmenedzser, NKI, GovCERT. 

− Kerekasztal egy aktuális téma margójára, Szerepkörök felelőssége az 

információbiztonságban, Dr. Magyar Sándor, NKE NBI egyetemi adjunktus. 

 

EIVOK – 9. Információbiztonsági Szakmai Fórum – 2019. március 28. 

− Változások az elektronikus információbiztonság jogi szabályozásában, Dr. Bodó Attila 

Pál EMMI, Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály, 

főosztályvezető, biztonsági vezető. 

− NKE 2019. évi kiberbiztonsággal kapcsolatos tervei, Dr. Krasznay Csaba, NKE 

adjunktus, Kiberbiztonsági Akadémia programigazgató. 

− PSD2 milyen változásokat hoz a felhasználók és bankok életében? Szűcs Judit, OTP Bank 

Nyrt.Projekt Senior Manager. 

EIVOK-3 EIVOK-4 EIVOK-5 EIVOK-6 EIVOK-7

2018.01.18. 2018.03.22 2018.05.31 2018.10.04 2018.11.29

Regisztráltak 80 54 47 47 115

Résztvevők 70 42 40 30 78

0
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Információbiztonsági Szakmai Fórumon résztvevők száma
2018. évben
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EIVOK – 10. Információbiztonsági Szakmai Fórum – 2019. május 30. 

− Kritikus infrastruktúrák, alapvető szolgáltatások a NISD tükrében, Dr. Bonnyai Tünde, 

PhD. 

− NAH feladatai, nemzetközi szerepe, együttműködése, miben és hogyan tud segíteni egy 

EIV-nek? Devecz Miklós, Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH), főigazgatója. 

− Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Hámor Endre, ÁEEK-EESZT, 

szakértő. 

− Kiberverseny után, Bederna Zsolt - Kiberveseny.hu, Password1234 Csapat tagjai: Nagy 

Mónika Franciska, Vuleta Patrícia, Nagy Marcell, Parragh Gergely, Felkészítő tanár: Dr. 

Varga Krisztián. 

 

EIVOK – 11. Információbiztonsági Szakmai Fórum – 2019. október 

− Bemutatkozik a BME Kriptográfiai és Rendszerbiztonsági Laboratóriuma, Dr. Buttyán 

Levente, Laboratory of Cryptography and Systems Security, CrySyS vezetője. 

− Közösségi hálózatok és kockázatai, Dr. Bányász Péter, NKE Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológia Tanszék, tanársegéd. 

− Kerekasztal beszélgetés – az eltűnt pendrive nyomában,  Témavezető: Oláh István 

György. 

− Az információbiztonsági tudatosság érettségi szintjének mérése szervezetekben – egy 

kutatás előzetes eredményei, Tarján Gábor, MBA, CMC, CISA, CISM, CGEIT. 

 

EIVOK – 12. Információbiztonsági Szakmai Fórum – 2019. november 

− Tízből kilenc betalál, Kiberbiztonsági trendek és legjellemzőbb támadási formák, Zala 

Mihály, Ernst & Young Advisory Kft.Kibervédelmi, Technológiai Kockázatkezelési és 

Tanácsadási Üzletág, igazgató. 

− Aktuális mobilbiztonsági kihívások, Zboznovits Csaba, Magyar Telekom Nyrt., Speciális 

Biztonsági Központ, Senior biztonsági szakértő. 

− Hogyan alakítsuk a kiberbiztonság leggyengébb láncszemét a legerősebb védővonalává? 

Berzsenyi Dániel /Váczi Dániel/, Cyex, Co-Founder & CFO. 

Kihelyezett EIVOK – a Trafóházban 

A Szakosztály 2019. december12.-én egy különleges évzáró eseményt szervezett a tagjainak, 

amelynek helyszíne az Elektrotechnikai Múzeum volt. A szakmai rendezvényen Görgey Péter, 

MEE EISZ alelnök, SeConSys mentor Kiberbiztonsági veszélyek és esélyek a paradigmaváltó 

villamosenergiarendszerben című előadása aktív, interaktív konzultációra adott lehetőséget. A 

Múzeum látogatás, a szakmai előadás, kötetlen beszélgetés, karácsonyi állófogadás méltó zárása 

volt az év előadássorozatának. Helyszín: Elektrotechnikai Múzeum, 1075, Budapest, Kazinczy u. 

21. BLÁTHY terem. 
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Az előadások prezentációit minden esetben elhelyeztük a HTE honlapján, hírt adva a színvonalas 

eseményekről, amelyek egyrészt emlékeztetőként szolgáltak, másrészt a rendezvényen részt venni 

nem tudók számára is hasznos információt nyújtottak. 

3 KONFERENCIÁK 

 

Az idén 70 éves Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szervezésében 

november 6-7.-én került megrendezésre a HTE MediaNet 2019 konferencia, amely kétévente 

tartandó rendezvény a hazai média/infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai 

eseménye, elismert tudományos-szakmai fóruma. A Konferencián a Telkó / IT biztonság szekciót 

Magyar Sándor a HTE Információbiztonsági Szakosztály alelnöke vezette. 

A HTE MediaNet 2019. rendezvény fókuszában az informatikai innováció médiában történő 

térnyerésének a technológiára és a médiafogyasztási szokásokra gyakorolt hatása, illetve más, a 

távközlés, informatika és média szinergiáját hasznosító 

infokommunikáció aktuális műszaki, piaci és szabályozási 

kérdései álltak. A technológia adta lehetőségek számos új 

megoldást teremtenek, mind a szolgáltatói, mind a felhasználói 

területen egyaránt. Az új megoldások nyújtásának igénye, a 

látványok fokozása már alapelvárás. A szekció előadói:   

− Schaffer András, Rotors & 

Cams: Mi van a fekete 

dobozban? 

− Nagy Attila, Hungaro 

DigiTel: Dimenziók az 

ingyenes WiFi 

szolgáltatásban. 

− Bányász Péter, NKE: 

Lélektani műveletek a 

közösségi médiában- A #pizzagate ügy tapasztalata. 

A konferencia eredményesen zajlott le, több mint 200 fő vett részt a rendezvényen. 

 

 

EIVOK Konferencia Délután   

 

Szakosztályunk 2019. október 24. Konferencia Délutánt szervezett, amely a Kiberbiztonsági 

Hónap eseménye volt.  

 

− Információbiztonsági stratégia és vezetés Bús Nikolett Katalin, Óbudai Egyetem 

Biztonságtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató. 

− Miért ne mondjunk a vezetőknek mást? Lencsés Gábor Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság Infrastruktúra-fejlesztési és üzemeltetési Osztály, osztályvezető. 

− Információbiztonság tudatosság fejlesztése a gyakorlatban Bubán MártonBorsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal, informatikai osztályvezető. 



6 
 

 

− Az Információbiztonsági vezető sajátos helyzete, szerepe, az érdekelt felekkel 

(skateholderek) való kapcsolata és együttműködése a gyakorlatban, Nagy Sándor 

TrustaaS Kft., IT biztonsági tanácsadó. 

− IT auditok, információbiztonsági követelményeknek való megfelelések Oláh István 

György, OTP Bank Nyrt., senior projektvezető és tanácsadó. 

 

Nemzeti Kiberbiztonsági Konferencia - CYBERSEC2019.HU 

 

2019. október 29-én Nemzeti Kiberbiztonsági Konferencia (CYBERSEC2019.HU). 

Magyarországon jelenleg az egyik legfőbb kihívás, a kulcsfontosságú kiberbiztonsági 

szolgáltatások és létfontosságú rendszerelemek biztonságosabbá tétele a versenyképességük 

fenntartása mellett.  

Szekciórésztvevőként a Kritikus infrastruktúra védelem – hálózatbiztonság, fenyegetettség és 

lehetséges válaszok a XXI. században kerekasztal beszélgetésben vett részt Szakosztályunk.  

Szekció: Kritikus infrastruktúra védelem: hálózatbiztonság, fenyegetettség és lehetséges válaszok 

a XXI. században. 

 

− Moderátor: dr. Bonnyai Tünde, 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Nemzeti Kibervédelmi Intézet. 

− Résztvevők: 

− Magyar Energetikai és 

Közműszabályozási Hivatal: Szolnoki 

Éva. 

− HTE Információbiztonsági 

Szakosztály - EIVOK: Hrucsár Mária 

− Állami Egészségügyi Ellátó Központ: 

Hámor Endre. 

− Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Nemzeti Kibervédelmi Intézet: dr. 

Bencsik Balázs. 

 

Az NKI és különböző ágazatok szakértőivel folytatott beszélgetés során Szakosztályunk a HTE 

szerepe és az EIVOK információbiztonság erősítésében való tevékenysége, elkötelezettsége is 

megnyilvánult. 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 2019. Nemzetközi Tudományos Konferencia 

 

Szakosztályunk részt vett a 2019. november 14-én, 20. jubileumi alkalommal, megrendezett a 

“KOMMUNIKÁCIÓ 2019” Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencián, a Stefánia Palota 

Honvéd Kulturális Központban. A konferencián a Szakosztály alelnöke tartott előadást, amellyel 

az EIVOK és HTE szerepe is erősödött.  
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− Dr. Magyar Sándor (Szakosztály 

alelnöke): Az informatikai 

üzemeltetés, fejlesztés feladatai a 

kiberbiztonság oldaláról 

megközelítve. 

 

 

WITSEC SZAKMAI NAP 2019. október 10.  

 

2019. október 10-én részt vettünk a WITSEC szakmai napján, kerekasztal beszélgetéssel, 

amelynek témája: EIVOK – Felkészülés a Kiberháborúra, avagy miért, mit és hogyan oktassuk 

ahhoz, hogy biztonságos felhasználó guruljon le a Kibergyár szalagjáról. 

Moderátor: Bús Nikolett Katalin Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, PhD 

hallgatója, a Szakosztály alelnöke volt, a panelbeszélgetés résztvevői: 

− Gerecsei Lászlóné, Budapest Főváros Kormányhivatala Elektronikus Információbiztonsági 

Felelős 

− Jerabek György, Cyberteam, IT 

biztonsági és adatvédelmi 

tanácsadója. 

− Dr. Bányász Péter, NKE 

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar Közszervezési 

és Infotechnológia Tanszék – 

tanársegéd. 

− Szabó Zsolt Mihály, Antenna 

Hungária Zrt., információ-

biztonsági felelőse. 

 

Internet Generation Fórum, IGF Konferencia 2019. szeptember 12. 

 

A Budapesten megrendezett, a világ egyik legrangosabb távközlési eseményén, több mint 3500 

résztvevő és 270 kiállító jött el hozzánk 45 országból. A Fórum programban 220 előadó 55 

panelbeszélgetésen vett részt, melynek 10%-át hazai kötődésű résztvevők adták. Az esemény 

jelentőségét a legmagasabb szintű nemzetközi és hazai kormányzati részvétel is fokozta. 

Szakosztályunkat az ITU Telecom World 2019 konferencia panelbeszélgetésében Dr. Baracsi 

Katalin EIVOK tagunk képviselte. 
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13:00-14:00 PANEL DISCUSSION 

KEEPING THE INTERNET OF TOMORROW 

SAFE AND SECURE FOR YOUNGSTERS 

Moderator: Ottó Dalos, CISCO, Hungary 

Panellists: 

− Predrag Tasevski, Cloud Security Expert, 

Germany. 

− Dániel Berzsenyi, National Cyber 

Competition, Hungary. 

− Jean-Jacques Sahel, ICANN. 

− Zoltán Rajnai, University of Óbuda, Hungary 

− Katalin Baracsi, HTE Information Security 

Section, EIVOK, Hungary. 

 

 

 

 

EIVOK FÓRUM - NKE EIV hallgatóinak 

 

A HTE Információbiztonsági Szakosztálya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elektronikus 

információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzés hallgatóinak egy oktatási napot szervezett 

2019. május 17-én, amelynek fő célja az információbiztonsági vezető, illetve IT biztonsággal 

foglalkozó szakemberek mindennapi szakmai kihívásainak, és az alkalmazott megoldások 

gyakorlati bemutatása volt.  

Az oktatási napon az IBIR Információbiztonsági szabályozás egységesítéséről Gerecsei Lászlóné, 

Budapest Főváros Kormányhivatala Információbiztonsági Felelőse beszélt.  

Lencsés Gábor, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Infrastruktúra-fejlesztési és üzemeltetési 

Osztály, osztályvezető előadásában arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy miért ne mondjuk a 

vezetőknek mást, mint a valóság.  

Információbiztonság tudatosság gyakorlati fejlesztéséről Bubán Márton Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal, informatikai osztályvezető avatta be a hallgatókat.  

Nagy Sándor, TrustaaS Kft., IT biztonsági tanácsadója az Információbiztonsági vezető sajátos 

helyzete, szerepe, az érdekelt felekkel való kapcsolattartásról és együttműködés gyakorlati 

kérdéseit tűzte előadásában napirendre.  

Oláh István György, az NKE oktatója, az IT auditok, információbiztonsági követelményeknek 

való megfelelések fontosságáról tartott interaktív előadást a hallgatóknak.  

Végül Hrucsár Mária, a Szakosztály elnöke az EIVOK szerepéről beszélt a kiberbiztonsági 

képességek erősítésében.  

 

A szakosztály ezzel a programmal a hallgatók gyakorlati tudásbővítéséhez járult hozzá.  
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Nemzeti Kiberverseny 2019.  

 

2019-ben, immár a III. Nemzeti Kiberverseny keretében, 

kétnapos interaktív program során mérhették össze 

képességeiket a kiberbiztonság iránt érdeklődő fiatal 

tehetségek egy komplex kihívás keretében. Az EIVOK 

2019. évben már a Nemzeti Kiberverseny szakmai partnereként vett részt a Szakosztály 2019. 

november 19-20-án rendezett Nemzeti Kiberversenyen, amelyen a fiatalságot Hrucsár Mária, a 

Szakosztály elnöke tájékoztatta a HTE és EIVOK által nyújtott lehetőségekről, a magyar 

kibertérben nyújtott szakmai szerepéről. 

 

 

T-Systems CTRL SOC látogatások 

 

A három alkalommal megszervezett SOC látogatások során az EIVOK közösségből közel 40 fő 

bővíthette gyakorlati ismereteit a biztonsági műveleti központok eredményes kialakítása és 

működése tekintetében. Kiváló előadások és gyakorlati bemutatók az információbiztonsági 

területén dolgozó/tanuló EIVOK tagok figyelmét felhívták a megelőzés, detektálás, 

incidenskezelés, kiértékelés, visszacsatolás fontosságára. A biztonság állapotának folyamatos 

figyelése, az események elemzése, a veszélyek gyors detektálása lényegesen megkönnyíti az 

incidenskezelést, az elemzések eredményeinek visszacsatolása pedig hozzájárul a védelmi 

képesség erősítéséhez, amely által a támadások megelőzése, elhárítása is hatékonyabbá válik, 

láthattuk ezt az T-Systems által működtetett SOC-ban. A látogatásokon a kollegák gyakorlati 

kérdéseikre is válaszokat kaptak.   

 

A T-Systems CTRL SOC látogatások az alábbi 

időpontokban valósultak meg:  

− 2019.08.28. szerda 14:00 - 16:00, Csoport 

vezetője: Oláh István György. 

− 2019.09.03. kedd 14:00 - 16:00, Csoport 

vezetője: Hrucsár Mária. 

− 2019.09.10. kedd 14:00 - 16:00, Csoport 

vezetője: Dr. Magyar Sándor. 
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4 SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG, VÉLEMÉNYEZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK   

 

EIVOK-NKI együttműködés 

Az év során több szervezettel alakítottunk ki együttműködést, ezek közül kiemelendő a 

Nemzeti Kibervédelmi Intézettel, a negyedik negyedévben kialakított együttműködés, amely 

a következő főbb területekre fog kiterjedni, gyakorlati megvalósítása 2020-an fog 

realizáódni: 

− 2020. január: kibővített szakmai konzultáció az EIVOK – NKI között célzott témákkal. 

− EIVOK levelező listán az NKI által összegyűjtött kérdések felvetése, a vélemények, 

javaslatok összegyűjtése, NKI felé való feldolgozása. 

− Kiberbiztonsági oktatás tematika fejlesztése (NKE, Óbudai Egyetem stb.). 

− EIVOK jogszabálymódosítási javaslatok továbbítása az NKI felé. 

− EIVOK Információbiztonsági Szakmai Fórumokon NKI előadások biztosítása. 

− EIVOK-NKI közös konferencia szervezése – 2019. április, ahol az IT rendszerek 

biztonsági osztályba való sorolását, illetve OVI mátrix gyakorlati kérdéseit tűzzük 

napirendre. A közös rendezvény célja a joganyag gyakorlatban való alkalmazásának az 

erősítése. 

− Usecase-k megosztása az EIVOK szakmai közösséggel. 

− Jó gyakorlat/GYIK füzet, üzenet készítése. 

− Pályázati források keresése, igénybevétele. 

 

Mindemellett számos információbiztonsági szakmai szervezettel alakítottunk ki, indítottunk el 

együttműködési formákat: 

− ISACA, CPE pontok és programok kölcsönös megosztása, előadók biztosítása. 

− WITSEC, előadások, kerekasztal beszélgetése, programok kölcsönös megosztása. 

− Hétpecsét, programok kölcsönös megosztása. 

− MySec, programok kölcsönös megosztása. 

− HTE szakosztályai, programok kölcsönös megosztása. 

 

Digitális Európa Program 

 

A HTE felkérést kapott az ITM-től egy a Digitális 

Európa Programra (DEP) vonatkozó konzultációs 

kérdőív kitöltésére, amelynek egyik kulcsterülete 

a Cybersecurity volt, Szakosztályunk 

véleményezte és kitöltötte a DEF kérdőív 

vonatkozó részeit.  

A DEP-ről itt érhető el további releváns 

információ, illetve a Bizottság egyéb oldalain is: 

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-

billion-funding-2021-2027 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
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2019. évben a Mesterséges Intelligencia koalíció a HTE a technológia és 

biztonság munkacsoport tevékenységében a Szakosztály részt vett. 

Az MI Koalícióban végzett közös munka célja a mesterséges intelligencia 

hazai fejlesztési irányainak és kereteinek kialakítása, szakmai és 

együttműködési fórum biztosítása a MI-fejlesztők, az MI felhasználói oldalát képviselő piaci és 

állami szereplők, illetve az akadémiai szféra, a szakmai szervezetek és az állami intézmények 

között. Emellett fontos Magyarország MI stratégiájának kialakítása, illetve az MI elterjedésével 

összefüggő társadalmi és gazdasági hatások elemzése. A közös munka eredményeként 2019. 

októberben nyilvánossá vált a mesterséges intelligencia (MI) akcióterve, az országstratégia 

egyeztetésre szánt első tervezete az elmúlt év végén elkészült. 

5 SZAKOSZTÁLYI VEZETÉS 
 

A HTE Információbiztonsági Szakosztály operatív tevékenységének irányítása érdekében az 

elmúlt évben a munkaterveben rögzítettek szerint, rendszeresen a Szakosztály Vezetőségi 

üléseket tartott. Ezeken a vezetőség a munkatervben rögzített programok szervezési és operatív 

végrehajtási feladatait egyeztette, amelyek biztosították az egyes programok eredményes 

megvalósulását. 

 

A 2019. január 15-i Szakosztály Vezetőségi Ülésen a beszámoló és a következő éves programok 

kerültek elfogadásra.  

6 GAZDÁLKODÁS - KÖLTSÉGVETÉS 

 

A Szakosztály a HTE Alapszabályában rögzített közhasznú célok, továbbá a Szakosztály 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott tevékenységek magas színvonalú 

megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be, amelyet a HTE elnöksége pozitívan bírált el, 150 

ezer Ft-ot megítélt a 2019-es év rendezvényeinkre. Ezzel az EIVOK Információbiztonsági 

Szakmai Fórumokat és a roll-up elkészíttetését valósítottuk meg. Év végén eseti támogatást 

igényeltünk az EIVOK Trafóházban című programunk megvalósítására, így további 30.000.- Ft 

költségvetési keret állt rendelkezésre, amelyet a múzeum bérleti díjára, belépőjegyekre, karácsonyi 

süteményre fordítottunk.  

Költségvetés 

Szakosztály 
 

Megítélt 

2019. év 

Felhasznált 

2019. év 

Maradvány 

2019. év 

Információbiztonsági 

szakosztály - EIVOK 

180 000 Ft 170 702 Ft 9 298 Ft 
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7 2020. ÉVI TERVEK 

A Szakosztály 2020. évi céljai között továbbra is szerepelnek az EIVOK Információbiztonsági 

Szakmai Fórumok megtartásai, a Szakosztály által szervezett szakmai konferencia szervezése, 

információbiztonsági gyakorlati programok összeállítása és lebonyolítása, konferenciákon való 

részvétel, együttműködések megállapodások kötése és működtetése az információbiztonsággal 

foglalkozó szervezetekkel, a Szakosztály és HTE céljaival összhangban. Konkrét, részletes 

program a Szakosztály 2020. évi munkatervében van rögzítve. 

 

8 ÖSSZEGEZVE 

A Szakosztály működése az Alapszabályban rögzített kritériumokkal történt. 

A Szakosztály munkáját folyamatosan és tervszerűen végezte, azt dokumentálta és közzétette a 

HTE honlapján. 

A Szakosztály aktív szakmai-közéleti tevékenységet folytatott, szakmai programokat, 

rendezvényeket szervezett, azt nyilvánosan meghirdette a HTE honlapján, illetve egyéb 

csatornákon keresztül népszerűsítette azokat. 

A megvalósult programokról, rendezvényekről, egyéb szakmai tevékenységekről rendszeresen hírt 

adott a HTE honlapján. A szakmai rendezvényein jelenléti ívet vezetett. 

 

Budapest, 2020. január 


