
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÁROP-2.2.21-2013 

"TUDÁSALAPÚ KÖZSZOLGÁLATI ELŐMENETEL" 
Elektronikus információbiztonsági pilot képzések 

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI 
PILOT KÉPZÉSEK 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem háromnapos rendezvény keretében mutatja be az érdeklődőknek a 
széleskörű közigazgatási és felsőoktatási együttműködés keretében kifejlesztett elektronikus 
információbiztonsági továbbképzési programjait. A rendezvény célja a képzési tartalmak ismertetése 
mellett az, hogy a résztvevők számára általános képet nyújtson az információbiztonsági képzési 
rendszerről, valamint az információbiztonsági szakterület aktuális kérdéseiről. 

Időpont: 2014. május 27–29. 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
   Közigazgatás-tudományi Kar 
   Magyary-terem 
   Budapest XI. kerület, Ménesi út 5. 

A rendezvény programja 

Május 27. (kedd) délelőtt 
Konferencia 

8.45–9.15: regisztráció 

9.15–9.30: Köszöntő – Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes (NKE) 

9.30–10.30: plenáris előadások 

Dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva (KIM, Kormányirodát irányító helyettes államtitkár): Az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a 
tervezett felülvizsgálat főbb irányai. A KIM részvételének értékelése az NKE információbiztonsági továbbképzési 
programjainak fejlesztésében. 
Dr. Szemerkényi Réka (Miniszterelnökség, Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács): A 
kiberkoordináció főbb tapasztalatai. Stratégiai elvárások az NKE képzési programjaival kapcsolatban. 

10.30–11.00: kávészünet 

11.00–12.30: plenáris előadások 

Dr. Horváth Csaba (NFM, Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság): A Hatóság 
működésének eddigi eredményei, középtávú tervek. A Hatóság elvárásai az NKE képzésével kapcsolatban. 
Zala Mihály vezérőrnagy (KIM, Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény első eredményeinek értékelése a műszaki biztonság 
szempontjából. Az NBF részvételének értékelése az NKE információbiztonsági továbbképzési programjainak 
fejlesztésében. 
Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár (NKE, Közigazgatás-tudományi kar, E-közszolgálati 
Fejlesztési Intézet): A széleskörű közigazgatási és felsőoktatási együttműködés keretében kifejlesztett elektronikus 
információbiztonsági oktatási koncepció bemutatása, az Információbiztonsági Oktatási Tanács (IBOT) működése. 
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ÁROP-2.2.21-2013 

"TUDÁSALAPÚ KÖZSZOLGÁLATI ELŐMENETEL" 
Elektronikus információbiztonsági pilot képzések 

Május 27. (kedd) délután 
Konferencia 

12.45–13.00: regisztráció 

13.00–13.10: Köszöntő – Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, intézetvezető (NKE, Közigazgatás-
tudományi kar, E-közszolgálati Fejlesztési Intézet) 

13.10–14.30: plenáris előadások 

Dr. Bodó Attila Pál (KIM, Kormányiroda): Az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai. A 
KIM részvételének értékelése az NKE információbiztonsági továbbképzési programjainak fejlesztésében. 
Dr. Suba Ferenc (Miniszterelnökség, Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács): A 
kiberkoordináció főbb tapasztalatai. Stratégiai elvárások az NKE képzési programjaival kapcsolatban. 
Kodaj Katalin (NFM, Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság): A Hatóság működésének 
eddigi eredményei, középtávú tervek. A Hatóság elvárásai az NKE képzésével kapcsolatban. 
Frész Ferenc (KIM, Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény első eredményeinek értékelése a műszaki biztonság szempontjából. 
Az NBF részvételének értékelése az NKE információbiztonsági továbbképzési programjainak fejlesztésében. 

14.30–15.00: kávészünet 

15.00–16.00: plenáris előadások 

Gyebrovszki Tamás (Kormányzati Eseménykezelő Központ): A GovCERT-Hungary működésének 
eddigi eredményei, középtávú tervek, a GovCERT elvárásai az NKE képzésével kapcsolatban. 
Dr. Bognár Balázs tű. alezredes (BM OKF Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai 
Biztonsági Eseménykezelő Központja): Az LRL IBEK működésének eddigi eredményei, a létfontosságú 
rendszerelemek bevonásának folyamata az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
2013. évi L. törvény alá, az LRL IBEK elvárásai az NKE képzésével kapcsolatban. 
Dr. Leitold Ferenc egyetemi docens, tanszékvezető: (NKE, Közigazgatás-tudományi kar, E-
közszolgálati Fejlesztési Intézet): A széleskörű közigazgatási és felsőoktatási együttműködés keretében kifejlesztett 
elektronikus információbiztonsági oktatási koncepció bemutatása, az Információbiztonsági Oktatási Tanács (IBOT) 
működése. 

Május 28. (szerda) 
I. szekció 

9.00–12.00: A (Belépő) továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára című 
továbbképzési program bemutatása. 
12.00–12.30: ebédszünet 
12.30–16.00: Az Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára című 
továbbképzési program bemutatása. 
(Közben 14.00–14.30: kávészünet) 
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ÁROP-2.2.21-2013 

"TUDÁSALAPÚ KÖZSZOLGÁLATI ELŐMENETEL" 
Elektronikus információbiztonsági pilot képzések 

II. szekció 

9.00–12.00: A (Belépő) továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában 
részt vevő személy számára című továbbképzési program bemutatása. 
12.00–12.30: ebédszünet 
12.30–16.00: Az Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában 
részt vevő személy számára című továbbképzési program bemutatása. 
(Közben 14.00–14.30: kávészünet) 

Május 29. (csütörtök) 
I. szekció 

9.00–12.00: Az Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzés az 
elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára című továbbképzési program bemutatása. 
12.00–12.30: ebédszünet 
12.30–16.00: Az Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára című 
továbbképzési program bemutatása. 
(Közben 14.00–14.30: kávészünet) 

II. szekció 

9.00–12.00: A (Belépő) továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában 
részt vevő személy számára című továbbképzési program bemutatása. 
12.00–12.30: ebédszünet 
12.30–16.00: Az Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában 
részt vevő személy számára című továbbképzési program bemutatása. 
(Közben 14.00–14.30: kávészünet) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem számít azok részvételére, akik az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény által képzésre kötelezettek, valamint 
mindazokéra, akik a törvényi szabályozás eddigi tapasztalatai, az információbiztonsági szakterület tágabb, 
aktuális kérdései iránt érdeklődnek. 

Tekintettel arra, hogy a május 27-i konferencianap délelőtti és délutáni programja tematikájában 
megegyezik, ezért csak az egyik konferenciablokkba való jelentkezést tartjuk célszerűnek. 

A bemutatandó továbbképzési programok címei tartalmazzák az Ibtv. által meghatározott és képzésre 
kötelezett célcsoportokat. Kérjük, hogy az érdeklődők a célcsoportjuknak megfelelő szekcióba 
jelentkezzenek. 

Regisztrálni 2014. május 23-ig, péntekig lehet Milován Andrea képzésszervezőnél (infokepzes_vtki@uni-

nke.hu). 

MEGHÍVÓ 


