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FŐ A BIZTONSÁG – ONLINE 
KAMPÁNY 2019  

Idén októberben is megrendezik az európai kiberbiztonsági hónapot (ECSM), 
melyre az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) és az Európai 
Bizottság szervezésében, a tagállamok támogatásával kerül sor. A kampány 
célja, hogy Európa-szerte növelje a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
tudatosságot.  

Az idei kampány különböző témaköröket felölelve összpontosít a tudatos 
online viselkedés kialakítására, és tájékoztat azokról a lehetőségekről, melyek 
segítségével a felhasználók könnyebben felismerhetik az új technológiák 
kockázatait.  

Az első témakör az alapvető „kiberhigiénia”, melynek kapcsán egy higiéniai 
metaforát kibontva nyújtunk információkat azokról a követendő kiberbiztonsági 
lépésekről, melyekhez a mindennapokban hozzá kellene szoknunk. A 
kiberbiztonságot szem előtt tartó online viselkedés révén a felhasználók 
magabiztosabban kezelhetik eszközeiket, legyen szó számítógépről, 
okostelefonról, viselhető, vagy bármely más, internethez csatlakozó eszközről. 
Üzenetünk lényege, hogy a kiberhigiénia egy fiatalon elsajátítandó szokás, 
mely ideális esetben egy életre szólóan a napi rutin részét képezi.  

A második témakör a „kialakulóban lévő technológiákra” összpontosít, és 
felhívja a figyelmet a személyes adatok és a legfrissebb technológiákkal 
felszerelt eszközök biztonságának megőrzésére. A technológia gyorsan 
fejlődik, és fontos, hogy ellenőrizzük az újonnan vásárolt eszközök biztonsági 
és adatvédelmi beállításait. E témakör kapcsán az újonnan megjelenő 
technológiák használata esetén gyakorlandó elővigyázatosság kerül 
középpontba. 

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős uniós biztos 
hozzátette: „Ma veszi kezdetét a 2019-es európai kiberbiztonsági hónap, 
melynek keretében arra törekszünk, hogy növeljük az online biztonsággal 

STARTOL AZ IDEI EURÓPAI 

KIBERBIZTONSÁGI HÓNAP 

https://cybersecuritymonth.eu/


 SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

2 

 

kapcsolatos tudatosságot, és elmélyítsük a jövőben szükséges kiberbiztonsági 
készségeket. Ha ki akarjuk teljesíteni a digitális egységes piacot, alapvető 
fontosságú, hogy az uniós polgárok – különösen a fiatalok – rendelkezzenek 
azokkal az ismeretekkel és készségekkel, melyekkel megvédhetik magukat a 
digitális térben. Mindannyiunk felelőssége, hogy tudatos felhasználóként 
kezeljük a kialakulóban lévő technológiákat.” 

Az ENISA ügyvezető igazgatója, Udo Helmbrecht a következőképpen 
nyilatkozott: „A kiberveszélyek terjedése elkerülhetetlenné teszi, hogy a 
kiberbiztonságunkat tudatos viselkedéssel őrizzük meg. Az európai 
kiberbiztonsági hónap fő célja, hogy minden felhasználó tisztában legyen az 
online kockázatokkal, és ezeket számításba véve magabiztosan mozogjon a 
digitális térben, valamint megfelelően fel legyen vértezve a veszélyekkel 
szemben. Idén októberben mindenkit arra ösztönzünk, hogy körültekintően 
használja az új technológiákat, és a kiberhigiéniát foglalja bele a mindennapi 
rutinjába.” 

Kampányindítóként az ENISA ma egy videót tett közzé, mely egyszerű 
tippeket ad ahhoz, hogy beállításainkat biztonságosabbá tegyük. Az ENISA 
ezenfelül szeptember 30-án 10:00 órától a Twitteren várja az érdeklődőket, 
ahol az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség szakértői egy „kérdezz-
felelek” kertében élőben válaszolnak az eszközök biztonságával kapcsolatos 
általános kiberbiztonsági kérdésekre. 

MEGJEGYZÉSEK SZERKESZTŐKNEK: 

Az európai kiberbiztonsági hónap az EU évente megrendezett figyelemfelkeltő 

kampánya, mely a kiberbiztonságot naprakész tájékoztatás révén hivatott 

előmozdítani. 

Kövesse kampányunkat a Twitteren @CyberSecMonth, használja 

hashtagünket: #CyberSecMonth, keressen bennünket a Facebookon: 

@CyberSecMonthEU 

Az európai kiberbiztonsági hónappal kapcsolatos további információkért 

keresse fel honlapunkat: cybersecuritymonth.eu. 
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