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Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

Ma indul a 2020-as európai kiberbiztonsági hónap – „Think Before U Click” 

Ez az október a nyolcadik európai kiberbiztonsági hónap, amelynek célja, hogy felhívja az uniós 
polgárok figyelmét az internet biztonságos használatára. A kiberbiztonsággal kapcsolatos 
tudatosság növelése érdekében évente megrendezett eseménysorozatot az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) és az Európai Bizottság szervezi a tagállamok, valamint több 
mint 300 ipari szereplő támogatásával.  
 

Athén, 2020. szeptember 30. 
 

Október folyamán több száz eseményre, például konferenciákra, workshopokra, képzésekre, általános előadásokra, 

webináriumokra és online kampányokra kerül sor Európa-szerte a kiberbiztonságra való figyelemfelhívás, valamint a 

digitális biztonsággal kapcsolatos naprakész ismereteknek az oktatás és a bevált gyakorlatok megosztása révén való 

átadása érdekében. Az európai kiberbiztonsági hónap „A kiberbiztonság közös felelősség” mottójával minden évben 

mozgósítja az uniós polgárokat, hogy egyesítsék erőiket a kiberfenyegetések elleni fellépés érdekében. 
 
A Covid19-világjárvány felgyorsította a mindennapi élet digitalizációját, ezért az idei kiberbiztonsági hónap 
eseménysorozatának fókuszában az ezzel kapcsolatos biztonsági problémák állnak. A „Think Before U Click” 
(Gondolkodj, mielőtt kattintasz!) szlogennel a 2020-as kampány különféle kiberbiztonsági témákat kiemelve igyekszik 
segíteni az embereket a kiberfenyegetések felismerésében és az azokra való felkészülésben.  
 
Az első téma az „online visszaélések” elemzése, a meglévő és lehetséges kiberfenyegetésekkel kapcsolatos ismeretek 
megosztása. A tevékenységek az adathalászatra, az üzleti e-maileket érintő csalásokra és az online vásárlásokkal 
kapcsolatos átverésekre összpontosítanak. Ennek célja, hogy a felhasználók tudatában legyenek annak, milyen online 
visszaélésekkel kerülhetnek szembe, amikor az interneten üzleti vagy személyes ügyeiket intézik.  
 

A második téma a „digitális készségek” köré szerveződik, és a nyilvánosság információbiztonságról való tájékoztatását 
szolgáló oktatási tevékenységeket foglal magába. Ez olyan internetes adatvédelmi kérdésekre terjed ki, mint a 
személyes adatok védelme, illetve az internetes megfélemlítés és zaklatás. Az egyes előadások célja, hogy felhívják a 
figyelmet a kiberhigiénia fontosságára, és segítsék az internethasználattal kapcsolatos bevált gyakorlatok térnyerését. 

 

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Fel kell ismernünk, 
hogy a kiberbiztonság mindannyiunk ügye, hiszen mindennapi életünk és gazdaságunk egyre inkább függ a digitális 
megoldásoktól. Fontos, hogy a legkorszerűbb biztonsági kultúra terjedjen el gazdaságunk létfontosságú ágazataiban és 
társadalmunkban.” 

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök így fogalmazott: „Az európai kiberbiztonsági 
hónap célja a kiberbiztonsággal kapcsolatos tudatosság növelése és az, hogy lépést tartsunk a kiberfenyegetésekkel. 
Emlékeztet bennünket arra, hogy a jó digitális szokások kialakításával könnyen fokozhatjuk saját kiberbiztonságunkat. 
Európai életmódunkhoz alapvetően fontos a kiberbiztonság.” 

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A szárazföldhöz, a tengerekhez vagy a 
légtérhez hasonlóan a digitális információs teret is fenyegethetik olyan biztonsági rések, amelyeket le kell zárni. Arra 
törekszünk, hogy az uniós polgárok számára a világ legbiztonságosabb információs terét biztosítsuk. Ezt elsősorban az 
oktatás révén lehet megteremteni. Erről szól a 2020-as európai kiberbiztonsági hónap, amelyet holnap indítunk el az 
online biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése és a jövőhöz szükséges kiberbiztonsági készségek előmozdítása 
érdekében.” 

https://cybersecuritymonth.eu/
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Juhan Lepassaar, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Az idei európai 
kiberbiztonsági hónap annak feltárását szolgálja, hogy a bevált gyakorlatok megosztása és a kiberkészségek fejlesztése 
révén hogyan tehetjük ellenállóbbá közös kiber-ökoszisztémánkat. A kockázatok csökkentését szolgáló, könnyen 
megfogadható tanácsok közé tartozik, hogy legyünk tisztában az online visszaélésekkel, és gondolkodjunk, mielőtt 
kattintunk. Az európai kiberbiztonsági hónap lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül megszólítsuk az uniós 
polgárokat, vállalkozásokat és szervezeteket, felhívva a figyelmüket a kiberfenyegetésekre, és e tudásra építve minden 
területen együttműködjünk a kiberbiztonság megteremtéséért.” 

A kampány indítása gyanánt a szervezők ma videót tettek közzé, amely a mindennapi internetes rutinjukba beépíthető 
eszközöket biztosít az uniós polgárok számára.  

A kampány hivatalos honlapja: www.cybersecuritymonth.eu. Minden részt vevő uniós tagállam külön weboldallal 
rendelkezik, amely a nemzeti nyelven tartalmazza a naprakész információkat. Az oldalak 23 nyelven kínálnak a 
felhasználók számára ötleteket, tanácsokat, tudatosságnövelő információs anyagokat, online kvízeket, az 
eseményekhez vezető linkeket és még sok más tartalmat. Az európai kiberbiztonsági hónap honlapja ezenkívül 
interaktív térképet is tartalmaz, amelyen az érdeklődők elérhetik a tevékenységeket, és csatlakozhatnak azokhoz.   

### 

 

MEGJEGYZÉSEK SZERKESZTŐKNEK: 
 

Háttér-információk: Az európai kiberbiztonsági hónap az EU kiberbiztonságnak szentelt tudatosságnövelő kampánya, 
amely minden év októberében Európa-szerte megrendezésre kerül. Az európai kiberbiztonsági hónapot az Európai 
Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA), valamint az Európai Bizottság szervezi az uniós tagországok mellett több mint 
300 partner (kormányok, egyetemek, agytrösztök, nem kormányzati szervezetek, magánvállalkozások) támogatásával. 
Az első kiberbiztonsági hónap megrendezésére 2012-ben került sor.  
 

„A kiberbiztonság közös felelősség” – „Think Before U Click” 

Csatlakozzon a kampányhoz a Twitteren @CyberSecMonth a #CyberSecMonth és a #ThinkB4UClick (Gondolkodj, 

mielőtt kattintasz!) hashtaggel, valamint a Facebookon @CyberSecMonthEU. 

 

Az európai kiberbiztonsági hónappal kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: 

cybersecuritymonth.eu. 
 

Kapcsolódó anyagok: 

Az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája 

Európai kiberbiztonsági hónap: Legyél profi kiberfelhasználó 

Digitális egységes piaci stratégia  
Kiberbiztonság a digitális egységes piacon 
Az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség COVID19-világjárvány idején készült útmutatója  
European Cybersecurity Challenge  
 

SAJTÓKAPCSOLAT: 

press@enisa.europa.eu 
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