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Több ország indítja közösen az Európai Kiberbiztonsági Hónapot 

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA), az Európai Bizottság 
Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) és partnereik  
2014. október 1-jén indítják el hivatalosan az Európai Kiberbiztonsági Hónapot (EKH). Az EKH egy 
uniós támogató kampány, amely a kiberbiztonság ügyét kívánja előmozdítani az uniós polgárok és 
támogatók körében, hogy megváltoztassa a kiberkockázatokról alkotott képet az adatok és 
információk biztonságának, az oktatásnak és a helyes gyakorlatok megosztásának elősegítésével, 
valamint különböző pályázatok indításával. 

Hivatalos megnyitó 

Idén az EKH hivatalos megnyitója az ENISA magas rangú, „10 év az európai kiberbiztonság 

szolgálatában... és azon túl!” elnevezésű rendezvényével párhuzamosan zajlik majd a Bajor 

Szabadállam Európai Uniós Képviseletén, Brüsszelben.  

A magas rangú eseményen az EKH a Code Week, a Grand Coalition for Jobs képviselőinek, valamint 
az európai és amerikai partnerek előadásain keresztül, majd a luxemburgi EKH koordinátor, François 
Thill által moderált vitában a „Polgárok bevonásának” témáját járja körül. 

Kroes biztos asszony a következőképpen nyilatkozott az EKH-val kapcsolatban: „Az internet és az 
interneten elérhető számos szolgáltatás rengeteg előnyt nyújt a társadalom számára, nem utolsó 
sorban hozzájárul a gazdaság növekedéséhez és több millió munkahelyet teremt. Azonban ahhoz, 
hogy ezeket az előnyöket el is érjük, fel kell építenünk, illetve helyre kell állítanunk a bizalmat. A 
kiberbiztonság terén mindannyiunk érdeke, hogy megfelelően reagáljunk a kiberkockázatokra és 
ellenállóbbak legyünk azokkal szemben. Az ENISA operatív és stratégiai szerepet is játszhat annak 
biztosításában, hogy az állami és magánszektor együttes fellépésével Európa felkészülten nézzen 
szembe a kihívásokkal. Mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket a kiberbiztonsági kihívások 
leküzdésében: minden polgárnak, minden vállalatnak és minden kormánynak. Remélem, hogy az 
Európai Kiberbiztonsági Hónap még jobban felhívja erre a figyelmet. Vonjunk be mindenkit a 
párbeszédbe!” 
 

Prof. Udo Helmbrecht, az ENISA ügyvezető igazgatójának nyilatkozata az EKH-ról: „Rohamosan 

közelít az eszközök internetes hálózata, amelyben minden elektronikus készülék egyedi módon válik 

elérhetővé és azonosíthatóvá az interneten keresztül. Ennek jelentős hatása lesz a polgárok 

mindennapi életének valamennyi aspektusára, mivel az e-szolgáltatások mindegyikének alapja a nyílt 

és biztonságos kibertér. Ezeket a technológiákat most építik ki, és a jövő szolgáltatásait nyújtják 

majd. 

Éppen ezért alapvetően fontos, hogy a polgárok aktívan részt vegyenek az információbiztonság 

javításában, hogy az ENISA lehetővé tegye ezeknek a javító folyamatoknak a működését, és hogy a 

tagállamok biztosítsák, hogy a biztonsági szakpolitika támogassa az Európa 2020-ban felvázolt 

internetalapú gazdaságot. Évről évre szorosabbra fűzzük ezt a bizalmon alapuló partnerséget a  

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
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Kiberbiztonsági Hónap keretein belül, és nagyon megtisztelő számomra látni, hogy milyen magas 

szinten vesznek részt ebben a partnereink. Szeretném ezt a csapatom nevében is megköszönni 

mindenkinek!” 

Események! Októberben, helyi szinten 

Októberre a közösség az alábbi heti hálózat- és információbiztonsági témákat jelölte meg a 

programban: 

 Első hét: Az alkalmazottak képzése. Célközönség: magán és állami szervezetek; 
 Második hét: Számítógépes és mobiltechnológiai biztonság védelme és a legfrissebb 

tudnivalók. Célközönség: minden digitális felhasználó; 
 Harmadik hét: Programozás. Célközönség: diákok; 
 Negyedik hét: Kiberbiztonsági gyakorlatok. Célközönség: műszaki szakemberek; 
 Ötödik hét: magánadatok elektronikus védelme. Célközönség: minden digitális felhasználó 

Az EKH Európa-szerte szervezett eseményeinek teljes listáját megtalálja a hónap számára fenntartott 
és folyamatosan frissített honlap Events (események) menüpontjában. Itt az online és offline 
események is megtalálhatóak.  

Az EKH után egy kiértékelő találkozót szervezünk, és egy EKH jelentésben adunk számot a 
kampányról. 

A 2014-es együttműködő partnerek listáját itt tekintheti meg: 
http://cybersecuritymonth.eu/partners 

Digitális felhasználók számára online anyagok állnak rendelkezésére 

Október folyamán az ENISA minden héten új anyagokat publikál. Látogasson el rendszeresen a 
honlapra! 

A mai nap folyamán adjuk ki az első anyagokat, köztük a „7 információs kiadvány” címűt, amely 
kiberbiztonsági témákban ad tanácsokat számos uniós nyelven. A tanácsok között információk 
találhatók az oktatók és alkalmazottak számára a hálózat- és információbiztonsági tippekről, a 
támogatás nélküli szoftverek és vírusirtók használatával együtt járó kockázatokról, a népszerű 
felhőszolgáltatásokhoz (például közösségi oldalak) kapcsolódó biztonságról, az online adatvédelmi 
jogokról és a köz- és magánszektorral együttesen végzett európai kibergyakorlatok alapján eddig 
levont tanulságokról. 

Ossza meg a hírt másokkal is! 

A kiberbiztonság területén érdekelt és aktívan működő feleket ezúton meghívjuk, hogy vegyenek 
részt az idei EKH kampányban. Kövessék a kampányt Twitter-en (@CyberSecMonth) és vegyenek 
részt az  #OctoberNIS aktivitásokkal az Európai Kiberbiztonsági Hónap eseményeiben. Ha közvetlenül 
szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, írjon a stakeholderrelations [kukac] enisa.europa.eu e-mail 
címre, a tárgyban feltüntetve Daria Catalui nevét.  

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cybersecuritymonth.eu/events
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises
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A kiberbiztonság mindannyiunk felelőssége. STOP.THINK.CONNECT. 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS

