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2018. év értékelése

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

Regisztráltak 80 54 47 47 115

Résztvevők 70 42 40 30 78
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Információbiztonsági Szakmai Fórumon 
résztvevők száma

2018. évben



Alapértékek

Szakmaiság Egyszerűség Kötetetlenség Közvetlenség

Tudás és tapasztalat megosztás Függetlenség



Célok és tevékenységek

Részvétel a HTE oktatási-tudományos tevékenységében, véleményezési tevékenységben

Igény esetén tájékoztatók összeállítása a szakmai és nem szakmai közönségnek

A HTE konferenciáin szakmai szekciók szervezése

További információbiztonsági szakembereket von be a közös munkába.

Elektronikus és nyomtatott szakmai anyagokat, elemzéseket, tanulmányokat gyűjt, rendszerez és oszt meg

Szakmai találkozókat, megbeszéléseket szervez (átlag kéthavonta).

Hasznos információkat, ötleteket, javaslatokat, megoldásokat biztosítson a tagok számára

Segítséget nyújt a közös szakmai munka megvalósításában a végzettek-hallgatók-oktatók között

Elektronikus Információbiztonsági Vezetők közötti szakmai, személyes kapcsolatteremtésre fórumot teremt

Összefogja a végzett hallgatókat, információbiztonsági vezetőket.



TAGSÁG

EIVOK tagok száma 

2017.09.15. – 17 fő

2019.01.31. - 160 fő39%

61%

HTE tagsága 33 fővel bővült
2018. évben

HTE egyéb szakosztályaiba belépett tagok

Belépés a

HTE Információbiztonsági Szakosztálya EIVOK-ba

https://www.hte.hu/tagsag-belepes

Tagsági díj: évenként 4.000,-Ft

A belépési lapon Szakosztályunkat válaszd.

Aláírva, szkennelve küld el a info@hte.hu-ra,

vagy papíron a HTE címére.

https://www.hte.hu/tagsag-belepes
mailto:info@hte.hu


2019. évi terveink

EIVOK Fórumok szervezése

Konferenciákon való részvétel

Kiberbiztonsági laborgyakorlat

Együttműködések 

Tudásmegosztás – tudományos 

tevékenységek támogatása

Vezetőségi ülések

Szakosztályi ülés: 2019.02.15.

Adatipar és adatvagyon

Alkalmazások és Piacfejlesztés

Nemzetközi Kapcsolatok

Oktatás és tudatosítás

Szabályozás és etikai keretek

Technológia és biztonság



MI Koalíció célja

 hazánk az MI fejlesztések terén mihamarabb az európai élvonalba kerüljön, 

ezáltal Magyarország a nemzetközi MI közösség fontos referenciapontjává 

váljon;

 az MI alapú fejlesztések széleskörű elterjedésének és alkalmazásának 

köszönhetően jelentősen erősödjön a hazai vállalkozások 

versenyképessége;

 a magyar startupok és kkv-k nagy arányban vegyenek részt MI 

fejlesztésekben, akár nagyvállalati, egyetemi vagy nemzetközi 

partnerségben;

 az állam a nemzeti adatvagyon átgondolt hasznosításával, valamint a digitális 

ökoszisztéma minden szereplője az adatvagyonok tisztességes, szabályozott és 

hatékony hasznosításával, illetve az MI-megoldások felhasználójaként vegye ki 

a részét a magyar társadalom és a nemzetgazdaság fejlesztésében.



https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/mesterseges-intelligencia-koalicio



ELérhetőségeink

Közös levelezőlista: eivok@lev-lista.hu 

E-mail: eivok.szervezes@gmail.com, maria.hrucsar@hte.hu, eviok@hte.hu

Honlap: www. hte.hu
www.hte.hu/informaciobiztonsagi-szakosztaly-eivok

Telefon: + 36 20 343 2577

mailto:eivok@lev-lista.hu


EIVOK – 8. PROGRAM

17:00- 17:10 Megnyitó – Hrucsár Mária, HTE Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK elnök

17.10 – 17.40 Változások az elektronikus információbiztonság jogi szabályozásában

Dr. Bodó Attila Pál , Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály

főosztályvezető, biztonsági vezető

17.40 – 18.10   Mi történt valójában?  

avagy hack/crak történetek 90-es évektől napjainkig itthon és külföldön

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

18.10 – 18.40  Aktualitások a GovCERT-nél

Marsi Tamás, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, GovCERT, Incidensmenedzser

18.40–19:00 Kerekasztal egy aktuális téma margójára:

Szerepkörök felelőssége az információbiztonságban

Dr. Magyar Sándor, NKE NBI egyetemi adjunktus

CPE



Köszönjük a megtisztelő 

jelenlétet és figyelmet!


