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Várj, gondolkozz, csatlakozz! Kezdődik a 2018. évi európai 
kiberbiztonsági hónap 

Mától kerül hatodszorra megrendezésre az EU egészében az európai kiberbiztonsági hónap. A 
kampány egész októberben zajlik az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA), az 
Európai Bizottság és több mint 200, különböző európai országokból származó partner 
közreműködésével.  

Az európai kiberbiztonsági hónap az Európai Unió évente megrendezett figyelemfelkeltő 
kampánya, amely a kiberbiztonságot hivatott előmozdítani a polgárok és a szervezetek körében, 
és naprakész biztonsági információkat nyújt oktatás, valamint a bevált módszerek megosztása 
révén. 

A 2018. évi európai kiberbiztonsági hónap négy témakörre összpontosít október egy-egy 
hetében: 

 az 1. hét témája október 1. és október 7. között: „Az alapvető kiberhigiénia gyakorlása”; 
 a 2. hét témája október 8. és október 14. között: „A digitális készségek fejlesztése és 

oktatás”; 
 a 3. hét témája október 15. és október 21. között: „A kibercsalások felismerése”; 
 a 4. hét témája október 22. és október 28. között: „Új technológiák és adatvédelem”. 

Az európai kiberbiztonsági hónap során Európában több mint 400, az online biztonságot 
népszerűsítő rendezvényre kerül sor, mint például konferenciák, műhelytalálkozók, képzések, 
általános előadások a felhasználók számára, webináriumok, online kampányok és még 
sorolhatnánk. Az ENISA, az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs 
Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) és a tagállamok a mai napon tesznek közzé egy 
videoklipet Európa vezető szakértőinek az üzeneteivel, hogy felhívják a figyelmet a kampány 
fontosságára. 

Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős alelnöke így nyilatkozott: 
„Digitális társadalmunk és gazdaságunk csak akkor lehet sikeres, ha kellő bizalom áll fenn; 
ehhez pedig szilárd kiberbiztonsági képességekre van szükség: technológiai, emberi és jogi 
képességekre egyaránt. Ez fontos kérdés mindazon szereplők széles köre számára – a 
szakemberektől kezdve a polgárokig –, akiket az európai kiberbiztonsági hónap keretében meg 
kívánunk szólítani.” 

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős uniós biztos hozzátette: „A 
kiberbiztonság kihívást, de egyben lehetőséget is jelent Európa számára. Minél hatékonyabbá 
válunk a számítógépes fenyegetések megelőzésében és leküzdésében, annál nagyobb lesz 
vállalkozásaink versenyképessége és polgáraink biztonsága. Az európai kiberbiztonsági hónap 
azt kívánja hangsúlyozni, hogy mindenki közös felelőssége hozzájárulni a biztonságos digitális 
egységes piachoz.” 
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Az ENISA ügyvezető igazgatója, Udo Helmbrecht a következőket mondta: „A zsarolóvírusok 
okozta károk 2019-ig becslések szerint világszerte évente több mint 11,5 milliárd dollárt tesznek 
ki; 2022-re feltehetőleg már közel 6 milliárd ember számít támadási felületnek, és a betöltetlen 
kiberbiztonsági munkahelyek száma várhatóan háromszorosára nő a Cybersecurity Ventures 
szerint. Egy időzített bombán ülünk. Az európai kiberbiztonsági hónap célja, hogy a 
kiberbiztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos figyelemfelkeltés révén szembeszálljon ezekkel a 
tendenciákkal, és megoldásokat kínáljon mind a szervezetek, mind a polgárok számára.” 

A kampány hivatalos honlapja: www.cybersecuritymonth.eu. A felhasználók itt 23 uniós nyelven 
találhatnak tippeket és tanácsokat, tájékozódhatnak a tudatosság növelésére szolgáló 
anyagokról, és hozzáférhetnek a tagállami koordinátoroknak az európai kiberbiztonsági 
hónappal kapcsolatos adattárához. Lehetőségük nyílik arra is, hogy felmérjék tudásukat a 
naprakész online kiberbiztonsági kvíz kitöltésével. Honlapunk interaktív térképet, is tartalmaz, 
amelynek segítségével az emberek megtudhatják, milyen tevékenységeket szerveznek az egyes 
városokban. 

Az e heti téma „Az alapvető kiberhigiénia gyakorlása”. Célja, hogy mindenki számára segítséget 
nyújtson az online biztonsághoz szükséges napi rutinok, ellenőrzések és általános viselkedési 
szabályok megszerzéséhez és gyakorlásához. 

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.  

„A kiberbiztonság mindannyiunk felelőssége. Várj, gondolkozz, csatlakozz!” Kövesse a 
kampányt a Twitteren: @CyberSecMonth és használja a #CyberSecMonth, #OctoberNIS és 
#CyberAware címkéket. 

 

 


