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OKTÓBER

KIBERBIZTONSÁGI HÓNAP
Az idei kampány kiemelt témái:

 Kiber-higéniai készségek
A téma célja, hogy segítséget nyújtson az
embereknek a szükséges napi rutin kialakításában
és fenntartásában, valamint az online biztonság
megőrzéséhez szükséges ellenőrzések és általános
viselkedés megismeréséhez.

 Feltörekvő technológiák
Őrizzük meg a technológiával kapcsolatos
korábban kialakított bölcsességünket és a 
biztonsági tudatosságunkat a feltörekvő
technológiák korában is.

A kampány egyetemes üzenete: 

A kiberbiztonság közös érdek!



Kiberbiztonsági hónap 

eseményei

Elérhetősége

www.kiberhonap.hu

A kiberhónapról és különféle tudatosító kampányainkról további hasznos

információkat kaphat az NBSZ NKI közösségi portálos felületein:

facebook.com/nki.gov.hu

facebook.com/kiberhonap

instagram.com/nki.gov.hu

http://www.kiberhonap.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/kiberhonap/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/


EIVOK események a 

Kiberbiztonsági hónapban

 2019. október 3. 17:00 órától EIVOK-11. Információbiztonsági Fórum

https://kiberhonap.hu/esemenyek/2019/EIVOK-11.-Informaciobiztonsagi-Szakmai-Forum-83

2019.10.10-én  WITSEC szakmai napja - EIVOK Kiberműhelyben: "Felkészülés 

a Kiberháborúra, avagy miért, mit és hogyan oktassuk ahhoz, hogy biztonságtudatos 

felhasználó guruljon le a Kibergyár szalagjáról" témát tűzzük napirendre.”

https://www.witsec.hu/hu/content/witsec-szakmai-nap-2019

2019.10.24. 15:00 - 18:00 EIVOK Konferencia Délután.
https://kiberhonap.hu/esemenyek/2019/EIVOK---Konferencia-Delutan-89

https://kiberhonap.hu/esemenyek/2019/EIVOK-11.-Informaciobiztonsagi-Szakmai-Forum-83
https://www.witsec.hu/hu/content/witsec-szakmai-nap-2019
https://kiberhonap.hu/esemenyek/2019/EIVOK---Konferencia-Delutan-89


További eseményeink

2019.11. 06-07. HTE MédiaNet 2019. Konferencia, ezen november 7-e 

délután a Telkó és IT biztonság szekciót vezetjük, további részletek

erről itt: https://www.hte.hu/web/medianet2019/program

 Szekcióvezető: Magyar Sándor, HTE

 Schaffer András, Rotors & Cams: Mi van a fekete dobozban?

 Zboznovits Csaba, Magyar Telekom: Aktuális mobilbiztonsági kihívások

 Bányász Péter, NKE: Lélektani műveletek a közösségi médiában- A #pizzagate ügy tapasztalatai

November 6. 13.30-tól PSD2 átállás informatika biztonsági szemmel Oláh István György vezetésével

2019.11.28. 17:00-19:00 - EIVOK-12. Információbiztonsági Szakmai Fórum

2019.12.08. Kihelyezett EIVOK a Trafóházban

https://www.hte.hu/web/medianet2019/program


PROGRAM

 15.00 – 15.10 Megnyitó – Hrucsár Mária

 15.10 – 15.40 Információbiztonsági stratégia és vezetés

 Bús Nikolett Katalin

 15.40 – 16.10Miért ne mondjunk a vezetőknek mást?

 Lencsés Gábor

16.10 – 16.40 Információbiztonság tudatosság fejlesztése a gyakorlatban

 Bubán Márton

 16.40 – 17.00 Szünet

 17.00 – 17.30 Az Információbiztonsági vezető sajátos helyzete, szerepe, az érdekelt felekkel

(skateholderek) való kapcsolata és együttműködése a gyakorlatban

 Nagy Sándor



 17.30 – 18.00 IT auditok, információbiztonsági követelményeknek való megfelelések

 Oláh István György

CPE



TAGSÁG

EIVOK közösség létszáma 

2017.09.15.: 17 fő

2019.10.01: 190 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 

2018.05.28.: 11 fő

2019.10.01: 31 fő

Közös levelezőlista: 

eivok@lev-lista.hu 

E-mail: eivok@hte.hu

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


E-mail: eivok@hte.hu,
Honlap: www. hte.hu
www.hte.hu/informaciobiztonsagi-szakosztaly-eivok

Telefon: + 36 20 343 2577
Közös levelezőlista: eivok@lev-lista.hu 

mailto:eviok@hte.hu
mailto:eivok@lev-lista.hu


Köszönjük a megtisztelő 

jelenlétet és figyelmet!



Köszönjük a megtisztelő 

jelenlétet és figyelmet!


