
Press Release 
2017/10/02 | www.enisa.europe.eu 

 
 
 
 
 

01 

European Union Agency for Network and Information Security  
ENISA - The EU Cyber Security Agency 

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds 

Európai kiberbiztonsági hónap: együtt a kiberbiztonsági fenyegetések 

ellen 

 
2017 októberében tartjuk az európai kiberbiztonsági hónapot. A kampány idén 
ünnepli 5. évfordulóját. 

Az Európai kiberbiztonsági hónap keretében Európa-szerte az online biztonság előmozdítását célzó több mint 
300 eseményre kerül sor, többek között konferenciákra, műhelytalálkozókra, képzésekre, csúcstalálkozókra, a 
felhasználóknak szóló általános előadásokra, online kampányokra stb. A 2017-es kampány a munkahelyi 
kiberbiztonságra, az irányításra, a magánélet védelemére és az adatvédelemre, az otthoni kiberbiztonságra, 
valamint a kiberbiztonsággal kapcsolatos készségekre összpontosít.  

A 2017. szeptember 29-i nyitórendezvényen, melynek házigazdája a Tallinni Műszaki Egyetem volt, az uniós 
közszféra, az ipar, a nemzeti koordinációs csoportok és a tudományos élet képviselői a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos ajánlásokat és tippeket fogalmaztak meg. A vezető kiberbiztonsági szakértők a kiberbiztonsági 
hónap egyes heteinek programján lévő biztonsági témákkal kapcsolatos kérdéseket vitattak meg. Az eseményt 
az informatikai rendszerek ügyében illetékes észt hatóság, az észtországi CERT, a Tallinni Műszaki Egyetem és 
az ENISA közösen szervezte. 

 

 

 
A #CyberSecMonth programja  
Az európai kiberbiztonsági hónap egész októberben, Európa különböző országaiban fog zajlani. Minden hét 
középpontjában más-más téma áll: 
1. hét – október 2–6.: Kiberbiztonság a munkahelyen 

Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A 
kiberbiztonság a digitális világ alapköve, és mindannyiunk napi szintű felelőssége. Örömmel látom az 
európai kiberbiztonsággal kapcsolatos tudatosságnövelésre és konkrét intézkedésekre irányuló közös 
erőfeszítéseket, melyeknek most tanúi lehetünk.” 

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így nyilatkozott: „Az emberek a 
munkájukban és a magánéletben csak akkor lesznek képesek a digitális kockázatokra megfelelően 
felkészülni és reagálni, ha kellő tájékoztatást kapnak és birtokában vannak a szükséges készségeknek. 
Az európai kiberbiztonsági hónap remek alkalom arra, hogy kiegészítsük az EU kiberbiztonságának 
fokozására irányuló terveinket.” 

Az ENISA ügyvezető igazgatója, Udo Helmbrecht professzor elmondta: „Idén ötödik alkalommal kerül 
megrendezésre az európai kiberbiztonsági hónap az ENISA, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti 
partnerség keretében. A 2017-es európai kiberbiztonsági hónap alkalmából az Európai Unió minden 
szegletéből érkező szakértők találkoznak azért, hogy hozzájáruljanak a mindennapi felhasználókat 
érintő kiberbiztonsági kihívásokkal kapcsolatos tudatosság fokozásához. Az esemény alkalmat ad arra, 
hogy mindenkit emlékeztessünk a kiberhigiénia fontosságára, valamint arra, hogy »a kiberbiztonság 
mindannyiunk felelőssége. Várj, gondolkozz, csatlakozz!«” 
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2. hét – október 9–13.: Irányítás, a magánélet védelme és adatvédelem  
3. hét – október 16–20.: Kiberbiztonság otthon  
4. hét – október 23–27.: Kiberbiztonsági készségek 
 
Október folyamán az ENISA és az Európai Bizottságon belül A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs 
Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) a hónap fő témáit bemutató rövid videoklipeket jelentet majd 
meg, és e témákkal foglalkozó eseményeket és tevékenységeket szervez. Ha többet szeretne megtudni a 
lakhelye közelében várható eseményekről, nézze meg interaktív térképünket! A kampány nemzetközi 
szinten is zajlik, például az Egyesült Államokban megszervezett National Cyber Security Awareness Month 
(nemzeti kiberbiztonsági tudatossági hónap) és National Cybersecurity Awareness Campaign – Stop. Think. 
Connect (nemzeti kiberbiztonsági tudatossági kampány) keretében. A világszintű kiberbiztonsági hónapot 
2017. október 3-án az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ), a National Cyber Security Alliance (NCSA, 
amerikai nemzeti kiberbiztonsági szövetség), a U.S. Department of Homeland Security (DHS, az Egyesült 
Államok belbiztonsági minisztériuma) és a Public Safety Canada (PSC, Kanada közbiztonsági minisztériuma) 
együttesen nyitja meg a Hall of the Americas teremben Washingtonban.  
 
Az európai kiberbiztonsági hónap honlapján a felhasználók 23 nyelven találnak tippeket és tanácsokat, 
továbbá tudatosságnövelő anyagokat és sok minden mást. Lehetőségük nyílik arra is, hogy felmérjék 
tudásukat a 23 nyelven elérhető naprakész online kiberbiztonsági kvíz kitöltésével. Ezenkívül a felhasználók 
a külön erre a célra létrehozott honlapon megtalálják az egyes tagállamokban az európai kiberbiztonsági 
hónapért felelős koordinátorok listáját. 
 
Tipp: Ne felejtse el, hogy október 30. és november 3. között Spanyolországban rendezik a 2017-es európai 
kiberbiztonsági kihívást, ahol Európa fiatal tehetségei találkoznak és működnek együtt, végül pedig 
összemérik az internetes támadásokkal és azok elhárításával kapcsolatos készségeiket!  

 
Háttér-információk  
A kiberbiztonsági hónapot az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) rendezi 
meg az Európai Bizottság és Unió-szerte több mint 300 partner (helyi hatóságok, kormányzatok, 
egyetemek, szellemi műhelyek, civil szervezetek, szakmai szövetségek) közreműködésével. Az ENISA az 
esemény megszervezésében – az előző évhez hasonlóan – idén is számíthatott az Europol (azon belül a 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ – EC3), az informatikai rendszerek ügyében illetékes észt 
hatóság, az észtországi CERT és a Tallinni Műszaki Egyetem együttműködésére annak érdekében, hogy 
előmozdítsa a kiberbiztonsági tudatosságot és oktatást. 
 
Az ENISA köszönetet mond intézményi partnereinek: az Europol EC3-nak, az informatikai rendszerek 
ügyében illetékes észt hatóságnak, az észtországi CERT-nek és a Tallinni Műszaki Egyetemnek, továbbá 
valamennyi egyéb partnerének az európai kiberbiztonsági hónap megszervezésében való aktív 
részvételükért és együttműködésükért. 
 
„A kiberbiztonság mindannyiunk felelőssége. Várj, gondolkozz, csatlakozz!” Kövesse a kampányt a 
Twitteren: @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS. 
 
Kapcsolódó anyagok: 
Digitális egységes piaci stratégia 
Kiberbiztonság a digitális egységes piacon 
Videoklip a 2016-os európai kiberbiztonsági hónapról 
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A kiberbiztonsági nagykövetek beszámolói 
Európai kiberbiztonsági kihívás 
 
Interjúk és médiamegkeresések: 
Kérjük, az európai kiberbiztonsági hónappal kapcsolatban írjon a press@enisa.europa.eu címre. 
 

A partnerek teljes listája a https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners oldalon található. 
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