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Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség 

(ENISA) elindítja az Európai Kiberbiztonsági 

Hónap (ECSM) figyelemfelkeltő kampányát, és 

kihirdeti a legjobb videóért, infografikáért és 

oktatási anyagért járó három ECSM-díj 

nyerteseit. 

Az első megrendezésének 10. évfordulóját ünneplő Európai Kiberbiztonsági Hónap 2022-ben 
az adathalászatra és a zsarolóvírusokra koncentrál, és Unió-szerte programok egész sorával 
várja októberben az érdeklődőket.  

Az ENISA és a tagállamok számos rendezvénnyel készülnek, köztük konferenciákkal, 
munkaértekezletekkel, képzésekkel, webináriumokkal és kvízjátékokkal. Az érdeklődők az 
Európai Kiberbiztonsági Hónap honlapján tájékozódhatnak a kampány azon tevékenységeiről, 
amelyekben részt vehetnek. A tagállamok kampányanyagainak népszerűsítése és az 
érdekeltek tevékenységeinek bemutatása érdekében az ENISA idén első alkalommal osztja ki a 
kampány részeként az Európai Kiberbiztonsági Hónap díjait.  

Az Európai Kiberbiztonsági Hónap kampányának célja végső soron az, hogy reziliensebbé 
tegye az uniós rendszereket és szolgáltatásokat. Ennek megvalósítása érdekében lehetővé 
teszi a polgároknak, hogy a tűzfal szerepét betöltve segítsék az átmenetet egy kiberbiztonsági 
kérdésekben tudatosabb társadalom felé.  

A 2022-es Európai Kiberbiztonsági Hónap különösen a 40 és 60 év közötti szakembereket 
kívánja megszólítani a gazdaság minden ágazatában, elsősorban a kkv-kra összpontosítva. A 
kampány emellett az európai üzleti közösség egészének, valamint azoknak a polgároknak szól, 
akiknek a munkája függ a digitális technológiáktól és eszközöktől.  

Európai Kiberbiztonsági Hónap, 2022. 

A kibertudatosság növelésének tíz éve 

Európában 

https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/european-cyber-security-month
https://cybersecuritymonth.eu/activities
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Az először 2012-ben megrendezett Európai Kiberbiztonsági Hónap 2022-ben 10 éves 
évfordulóját ünnepli. A kampány immár szerves részét képezi azoknak az intézkedéseknek, 
amelyek célja az uniós kiberbiztonsági jogszabály figyelemfelkeltésre és oktatásra vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtása.  

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős európai bizottsági alelnök 
így fogalmazott: „Az Európai Kiberbiztonsági Hónap kiemelt tevékenységnek számít, és azon 
erőfeszítéseink közé tartozik, amelyek célja segíteni az uniós polgárokat és az érdekelteket a 
biztonságos internethasználatban. Miközben biztonsági fellépések széles skálájával 
gondoskodunk az EU védelméről, tájékozott polgárokra van szükségünk, akik szerepet 
vállalnak biztonsági uniónkban. Az idei kampány mindenkinek segíteni fog megtanulni és 
megérteni, hogyan védekezhet mindennapi élete során az újonnan felmerülő fenyegetésekkel, 
például a zsarolóvírusokkal szemben.” 

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Társadalmaink egyre 
inkább összekapcsolódó jellegéből adódik, hogy a kiberbiztonsági kockázatok is egyre nőnek. A 
védekezés egyik legjobb módja a képzés, valamint a kiberbiztonsági jártasságunk elmélyítése, 
ami a mindennapi életre is vonatkozik. Éppen erről szól a Kiberbiztonsági Hónap, amely az elmúlt 
10 évben jól bizonyította hasznosságát.” 

 Az ENISA ügyvezető igazgatója, Juhan Lepassaar hozzátette: „Jelentősen csökkenne a 
sikeres online támadások száma, ha több ember tudná, hogyan lehet az ilyen veszélyeket 
felismerni, és hogyan kell rájuk reagálni. Pontosan erről szólnak az Európai Kiberbiztonsági 
Hónap rendezvényei. Az idén első alkalommal átadásra kerülő új díjak láthatóbbá teszik az 
uniós polgárokat segítő eszközöket és kampányokat, és ösztönzik kidolgozásukat. Ez egy újabb 
fontos lépés az Európai Kiberbiztonsági Hónap tízéves történetében. Egy megbízható és a 
kiberfenyegetésekkel szemben biztonságos Európa megteremtése azt is jelenti, hogy minden 
vállalkozást segítenünk kell abban, hogy biztonságos digitális környezetben növekedhessen.” 

Az Európai Kiberbiztonsági Hónap díjai 

Az Európai Kiberbiztonsági Hónap díjai új kezdeményezésként jelennek meg a kampány 
tevékenységei között. A folyamatban részt vevő tagállami képviselők minden évben 
szavazhatnak a korábbi évek Európai Kiberbiztonsági Hónapjai során készült leginnovatívabb 
és legfigyelemreméltóbb anyagokra. A tagállamok a pályázatra benyújtott kampányanyagok 
listájáról választották ki a legjobbakat. 

Az ENISA gratulál a nyertes tagállamoknak a sikeres pályamunkákhoz. A 2022-es Európai 
Kiberbiztonsági Hónap díjainak nyertesei a következők: 

Legjobb videó:  

1. Szlovénia: Darko elutazna a barátnőjével 

2. Belgium: A jelszó már a múlté. Védje online fiókjait kéttényezős hitelesítéssel.  

Legjobb infografika 

Írország: Legyen Ön is kiberbiztonsági nyomozó  

Legjobb oktatási anyag 

Görögország: Kincskereső játékok általános iskolásoknak  

https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
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A 2022-es díjnyertes anyagokat az EU összes nyelvére lefordítják és az idei kampány során 
újra népszerűsítik. Az ENISA a tervek szerint minden évben megrendezi majd a versenyt. 

Az adathalászatról és a zsarolóvírusokról röviden 

Az adathalászat a digitális kommunikáció útján elkövetett támadások egyik fajtája. Egy magát 
megbízhatóként beállító támadó személyes információk, pénzügyi adatok vagy hozzáférési 
kódok megadására próbálja rávenni a kiszemelt áldozatot. Ezekkel a támadásokkal szemben 
csak úgy lehet védekezni, ha biztosítjuk az embereknek a megfelelő eszközöket és technikákat 
ahhoz, hogy felismerjék és elkerüljék őket. 

A zsarolóvírus a kiberbiztonsági támadások legártalmasabb típusává nőtte ki magát az elmúlt 
évtizedben, és a legkülönbözőbb méretű szervezeteket érintette világszerte. Ez szintén a 
digitális támadások egy típusa, amely lehetővé teszi a támadóknak, hogy irányítást 
szerezzenek az áldozat eszközei felett, és váltságdíjat követeljenek az eszközök 
visszaszolgáltatásáért és bizalmasságának megőrzéséért.  

Kapcsolat 

A sajtóanyagokkal és az interjúkkal kapcsolatos kérdések esetén a 
press(kukac)enisa.europa.eu e-mail-címen érhet el bennünket. 
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