
EIVOK – 9. 
Információbiztonsági Szakmai Fórum



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. 03.28. - 164 fő

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.

HTE Információbiztonsági Szakosztály 
EIVOK tagok száma 

2019. 03.28. - 25 fő
Tagdíjfizetés határideje: 2019.03.31.

Közös levelezőlista: 

eivok@lev-lista.hu 

E-mail: eviok@hte.hu

eivok.szervezes@gmail.com

Jelöld meg, hogy Ki ajánlotta Szakosztályunkba való belépésed!

mailto:eivok@lev-lista.hu


2019. év

EIVOK Fórumok szervezése

Konferenciákon való részvétel

Kiberbiztonsági laborgyakorlat

Együttműködések 

Tudásmegosztás – tudományos 

tevékenységek támogatása

MI Koalicíó

Vezetőségi ülések

Szakosztályi ülés

EIVOK-10. 2019.05.30.

EIVOK-11. 2019.10.03. 

EIVOK-12. 2019.11.28. 

EIVOK NAP

Javaslatok várunk!

eivok@hte.hu

HTE 70’

mailto:eivok@hte.hu
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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 
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Önvezető autók kérdőív kitöltése

Ön az önvezető autó utasa, amelyik elé féktávolságon belül több gyalogos

(kisgyermek, terhes nő, orvos, idős ember) belépnek. Sajnálatos módon

elkerülhetetlen legalább egy személyi sérülés. Ön szerint mi a helyes, mit

tegyen az Ön járműve, kinek az életét védje? *

 kisgyermek

 terhes nő

 orvos

 idős ember

 nincs jó megoldás, hisz minden ember élete egyformán fontos

 a jármű végezzen elemzést az életben maradás esélyeire és az alapján

döntsön (forrás: Dr. Csetneki Ildikó kérdőíve)

Kérdőív kitölthető itt: 

https://goo.gl/forms/xFUOKUtlCR9c8Y842



EIVOK – 9. 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 , EMMI, szervezetbiztonsági, 

Informatikai és Dokumentációs Főosztály, főosztályvezető, biztonsági 

vezető

17.40 – 18.10   NKE 2019. évi kiberbiztonsággal kapcsolatos tervei, 

Dr. Krasznay Csaba Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, 

Kiberbiztonsági Akadémia programigazgatója

18.40 –19:00 PSD2 milyen változásokat hoz a felhasználók és bankok 

életében? Szűcs Judit, OTP Bank Nyrt. Projekt Senior Manager

CPE



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

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

Telefon: + 36 20 343 2577

mailto:eivok@lev-lista.hu
mailto:eviok@hte.hu
mailto:eivok.szervezes@gmail.com
mailto:maria.hrucsar@hte.hu


Köszönjük a megtisztelő 

jelenlétet és figyelmet!


