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INFORMÁCIÓBIZTONSÁG  

AZ ÚJ EURÓPAI ADATVÉDELMI 
RENDELET TÜKRÉBEN 

Előadóink: 

Dr. Csaba József 
információbiztonsági szakértő, 
kriminológus, biztonsági szakértő 
 

Zala Mihály 
kiberbiztonsági szakértő 
 
Dr. Frivaldszky Gáspár 
ügyvéd, információbiztonsági vezető 
auditor 

 
Időpont és helyszín: 

2018.február 22. csütörtök 
9.00-17. 00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa/ fő 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  

 

A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre. 

 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 

  

Ajánló: 

Napjainkban az információbiztonság vált a legfontosabb 
biztonsági/védelmi kérdéssé a szervezetek üzleti folyamataiban. 
Az adatvédelmi kultúra csak lassan képes felzárkózni a 
robbanásszerű technológiai lehetőségekhez és a velük járó 
kihívásokhoz. Az információ védelme mára olyan sokrétű 
szakterületté vált, mely a problémák megelőzése, elhárítása, 
valamint a jogszabályi megfelelés külön erre specializálódott 
szakértelmét követeli meg.  
 

Témakörök: 

Informatikai biztonság főbb területei, jellemzői ▪Biztonsági 
intézkedések típusai ▪Hardver biztonság ▪ Incidens kezelés ▪ 
Tűzfalak ▪ Antivírus rendszerek ▪ Hálózatbiztonság ▪ Forensics ▪ 
Forráskód analízis ▪ Tipikus problémák az informatikai- és 
információ biztonság területein ▪ Frissítések hiánya ▪ Hálózati 
szeparáció hiánya ▪ Végponti védelem ▪ Mentési rendszerek ▪ 
Adathordozók védelme ▪ Tikosítás ▪ Információ Biztonsági 
fogalmak, eszközök, módszerek ▪ Humánbiztonsági 
kockázatkezelés ▪ Információbiztonság jogi környezete  
 

JELENTKEZÉS          „Információbiztonság”      2018.február 22. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  

  

Cégnév:  .........................................................................................

 

Cím:   .............................................................................................

 

Jelentkező neve:   ..............................................................................

 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................

 

Telefon:  ...............................  Fax:  ..............................................
 

 
Kérek ebédet:    �                               
 
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:    �     E-mail cím: ........................................ 

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 
 
Kelt: 2018……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


