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A tizenkilencedik évet kezdtük 2020-ban!
2001-től óta „Értékteremtő munkacsoport”




MagiCom + Szenzor + magánszemélyek
BS7799 szabvány fordítás
oktatási tematikák készítése

2004-ben 12 magánszemély megalakítja a
Hétpecsét Információbiztonsági Egyesületet
Céljaink:




az információs társadalom biztonságának támogatása
az információvédelem kultúrájának és ismereteinek
terjesztése, a tudatosság kialakítása
információvédelmi szakmai műhely létrehozása
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•
•
•
•

19+ év civil tapasztalat
90+ szakmai fórum, 400+ előadás,120-170 látogató/fórum
2200 fős címlista (ajaj GDPR )
szakmai díjakat adunk
- Az év információbiztonsági szak- és diplomadolgozata
- Az év információbiztonsági újságírója

• szakmai díjakat kapunk (ITBN: „kiemelkedő
ismeretterjesztő, evangelizáló tevékenységéért”)
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Köszönjük a kitartó támogatást,
hiszen nélkülük nem léteznénk:
30+ magán pártoló tag!
…és 10+ céges pártoló tagunk!

2018 januárjától vagyunk ezen az új helyszínen!

Lurdy Konferenciaközpont 4. Terem, 280m2
2020. január 15. szerda
(2020. március 18. szerda – KÖZGYŰLÉS! – ELMARADT!)
2020. május 20. szerda (Zoom) – KÖZGYŰLÉS!
2020. szeptember 16. szerda (Lurdy? Zoom?...)
2020. november 18. szerda
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Hírek a nagyvilágból (Hungary)
Indul az elektronikus karantén, de mi lesz az adatainkkal? A
NAIH nem lát aggályt Ha valaki hozzájárul, akkor mostantól önként,
egy mobiltelefonos applikációval követhetik nyomon a helyadatait.
Lehetőség van ezt elutasítani is, bár ilyen esetekben magasabb a
bírság, ha a rendőrség szabályszegést észlel. A karantén végeztével
törlik a programot és 60 napig kezelik azt a megszűnést követően.
Megváltoztak az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánosságának szabályai
2018. május 25. napja óta a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat a
2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tartalmazza. A közérdekű,
illetve a közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés szabályozására ugyanakkor
megmaradt a 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.). Mindkét norma rendelkezéseit május 5.étől átmenetileg jelentősen módosította a 179/2020. kormányrendelet.
A biztonságos távmunkához a munkatársak oktatása is szükséges Az
információbiztonságot sokkal komolyabban kell venni a járvány miatt távmunkára
átállt szervezeteknek. Ezzel együtt felül kell vizsgálni az üzletmenet-folytonossági
terveket és szükség szerint módosítani, hogy a mostani helyzethez alkalmazkodva
szolgálja a vállalkozás érdekeit.

Hírek a nagyvilágból (Hungary + Rest of the world…)
Megjelent a hivatalos magyar COVID-19 kontaktkövető app
Immár Magyarországon is használható az okostelefon koronavíruskontaktkövetésre, az erre a célra szolgáló mobilalkalmazást a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) tette fel a Play
Áruházba, hamarosan pedig az App Store-ban is ott lesz.
Ha eltűnik a vállalati pletyka… Nem sokkal március közepe után kérdezte egy
menedzser, hogy mit gondolunk véleményvezérek, csomópontok, hub-ok, neadjisten
pletykafészkek képzéséről: ugyanis a vírushelyzet kialakulásának első heteitől
elképesztő mértékű kérdés zúdult a vezetőre. Érthető, hiszen eltűntek a nem nyilvános
terek: a kávézások, a dohányzások, az irodaházakban működő éttermek jelentős része
bezárt, vidéki tárgyalások és projektek maradtak el...
Az otthonról dolgozók védelemre várnak: a munkavállalók 73%-a nem
kapott biztonsági útmutatást a távmunkához A Kaspersky friss jelentése
szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még
semmilyen konkrét kiberbiztonsági útmutatást vagy képzést nem kapott
munkaadójától azzal kapcsolatban, hogy miként védheti meg magát a
kockázatoktól.

Események a közeli múltból

Események a közeli (és távolabbi) jövőből

2. Szerda – 2020.06.10.

EIVOK-14?

WITSEC Szakmai Nap?

Az év információbiztonsági újságírója - 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az
„Év információbiztonsági újságírója - 2020”
cím elnyerésére
• Idén XV. alkalommal!
• Beadási határidő: 2019. április 26. (péntek) 15:00
 Egyesület székhelyén (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.)
 Elektronikusan (titkar@hetpecset.hu) – ez a preferált!
 Postai úton (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.)
• Min. 5 darab 2019. január 1. utáni referencia publikáció (illetve
nyilvánosan elérhető link)

• Eredményhirdetés XCI. Fórumon - 2020. május 20.-án.

A megelőző tizennégy pályázat (2006-2019)
Eddigi nyertesek:
2006 - Kristóf Csaba (Biztonság portál)
2007 - Kelemen László (IT Security)
2008 - Turcsán Tamás (CW, Figyelő)
2009 - Dajkó Pál (IT café)
2010 - Sebők Viktória (Figyelő)
2011 - Schopp Attila (ITBusiness)
2012 - Bátky Zoltán (Bitport.hu Média Kft.)
2013 - Kristóf Csaba (Biztonságportál (Isidor Kft.)
2014 - Csizmazia-Darab István (SICONTACT Kft.)
2015 - Molnár József (PC World)
2016 - Bolcsó Dániel, (Index.hu)
2017 – Vass Enikő (ITBusiness)
2018 – Dömös Zsuzsanna (24.hu)
2019 – Makay József (https://makay.net/blog)
2020 - ??????? 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az
„Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2020”
cím elnyerésére

• Idén 15. alkalommal!
• Idén is két kategóriában: nappali vagy levelező tagozatos hallgató,
vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a
szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon
(BSc), mesterszakon (MSc) vagy osztatlan képzésben tanulmányai
lezárásaként készítette.
• Beadási határidő: 2020. július 31.
 Csak elektronikus úton!
• Előny, ha… ISO/IEC 27001 – ISO 27000-es szabványcsalád
• Értékes nyeremények
• Eredményhirdetés a 92. fórumon - 2020. szeptember 16.-án!
• Részletes kiírás: www.hetpecset.hu honlapon

A rendezvényünk értékelő lapja

https://forms.gle/2bPfM52x3hrjcW1TA

Mai program

