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III. Információbiztonsági és Kibervédelem Konferencia (ISCD 2013.) 

 

2013. szeptember 2-3-án, a KIM irányítása alá tartozó Nemzeti Biztonsági Felügyelet immár 
harmadik alkalommal rendezi meg az Információbiztonság és Kibervédelem (ISCD 2013) 
konferenciáját Balatonőszödön. A Felügyelet 1998-tól kezdve a  nemzeti, EU és NATO minősített 
adatvédelmi funkciókon túl információbiztonsági, kibervédelmi feladatokat is ellát „Cyber 
Defence Management Authority” nevű, kiberbiztonsági központja révén. A tevékenység 
nemzetközi színtéren is unikális szabályozási környezetét a kormányzati és a létfontosságú 
infrastruktúrák védelme érdekében megalkotott, az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény teremtette meg. 

A nemzetközi kibertérből érkező fenyegetések kezelése, a potenciális információbitonsági 
incidensek elhárítása és az azokhoz igazodó hazai és nemzetközi intézményi változás 
eredményeként fogalmazódott meg már 2011-ben az az igény, hogy a kormányzati és a piaci 
szereplők együttműködése céljából fórumot szükséges biztosítani az érintettek közötti 
párbeszéd kialakítására. 

Az eddigi két konferencián mind a magyar kormányzat, mind pedig a NATO és az EU 
információbiztonsággal foglalkozó képviselői jelenlétükkel tisztelték meg a rendezvényt, és ez 
idén sem lesz másként.  

A piaci szereplők közül –a teljesség igénye nélkül- megemlíthető a Cisco, a Kaspersky Lab., 
Symantec és a magyar CrySys Lab. magas szintű képviselőinek részvétele. 

A résztvevők zárt körben hallgatják meg az előadók gondolatait az új szabályozási környezetről, a 
kritikus infrastruktúrákról, a botnet és malware fenyegetések új kihívásairól, a nemzeti biztonsági 
felügyeletek előtt álló kihívásokról, valamint az aktuális trendekről, a fenyegető tényezőkről és a 
kiberbűnözés mögött meghúzódó motivációkról. Megvitatásra kerül a Felügyelet 
„HUMANFIREWALL” koncepciója, Magyarország szerepvállalása a biztonságos kibertér 
megteremtésében, a magyar kiberbiztonság jövője az új információbiztonsági törvény tükrében 
és a az új magyar CERT-struktúrával kapcsolatos célok és nehézségek. 

A III. Információbiztonsági és Kibervédelmi Konferencia (ISCD 2013) a Felügyelet várakozásai 
szerint a résztvevők számára jól hasznosítható információkat nyújt és egyben tovább fogja 
erősíteni Magyarország szerepét, súlyát és eszközrendszerét a kiberbűnözés elleni, a nemzeti 
kibertér biztonságát biztosító, világméretű küzdelem élmezőnyében.  

További információk az NBF megújult honlapján ( www.nbf.hu ) találhatók. 
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