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MEGHÍVÓ 
Don't Panic: Adatvédelmi online workshop 

2021. május 25. — Törölközőnap1
 

 

 

A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, a regisztrációs cím: 
https://survey.sztaki.hu/index.php/514434?lang=hu  
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Rendezők és társrendezők 
Rendezők:  

 Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) 

 Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) 

 HunCERT 
Társrendezők: 

 INTEGRITY Kft. 

 Magyar Elektronikus Aláírásszövetség (MELASZ) 

 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) 
 
 
 

A rendezvényről röviden 
 

Ezen workshop az ISZT-SZTAKI-HunCERT által 2019-ben és 2020-ban tartott 'Azonos csatornán' adatvédelmi workshopok2 folytatása, de jelen 
rendezvényünkön még a korábbi rendezvényeinken el nem hangzott előadások kerülnek megtartásra. 
 

Jelen workshop éppen a GDPR hatályba lépésének 5 éves, illetve a rendelet rendelkezéseinek érvénybe lépésének 3 éves évfordulóján, 2021. 
május 25-én kerül megtartásra, hagyományteremtőnek szánjuk, évenként meg kívánjuk tartani, mindig új és aktuális programmal.  
 
A workshopon az adatvédelem számos aktuális, és számos örökzöld témáját tárgyaljuk, majd délután néhány előadás a titkosítás tárgykörére 
fog koncentrálni, gyakorlatiasan, valamint kriptovalutákról is lesz egy előadás. 
 

Az előadásokat panelbeszélgetés követi, majd a már az előadások alatt megkezdett kvízjáték utolsó kérdései, és végül a kvízjáték 
eredményhirdetése zárja a programot. Az ISZT a kvízjáték első 40 helyezettének egy-egy piros "Don't Panic" feliratú nagytörölközőt kínált fel, 
és a legjobb helyezetteknek nyereményeket kínált fel a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, valamint az INTEGRITY Kft. 
 

ISACA: Rendezvényünk az ISACA által támogatott CPE pontszerző esemény. Az ehhez szükséges link az esemény ideje alatt lesz aktív, melyet 
az esemény közben fogunk megosztani a résztvevőkkel. 
 
 
 

Program 
 

9.00 - 9.10 Ne ess pánikba! 
 

9.15 - 9.30 Rigó Ernő SZTAKI/HunCERT 
ISZT/HunCERT incidens kezelési gyakorlat  
 

                                                           
1 Május 25. az ún. Törölközőnap, Douglas Adams író emlékére, a résztvevők majd láthatják a kapcsolatot az adatvédelem, GDPR és Douglas Adams Galaktikus útikalauz stopposoknak műve között. 
2 https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019 
https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019-osz 
https://www.cert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020 
 

https://survey.sztaki.hu/index.php/514434?lang=hu
https://www.iszt.hu/
https://www.sztaki.hu/
https://integrity.hu/
https://melasz.hu/
https://rsoe.hu/
https://www.isaca.org/
https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019
https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019-osz
https://www.cert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020
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9.35 - 9.55 Marsi Tamás, Nemzeti Kibervédelmi Intézet (GovCERT) 
EWS (early warning system) és adatvédelem 
 

10.00 - 10.40 Dravecz Tibor, INTEGRITY Kft. 
Adatkezelés — Szó sincs róla, nem is végzünk adatkezelést! 
 

10.45 - 11.10 dr. Szőke Gergely László tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 
A GDPR mint lehetőség 
 

11.15 - 11.45 Szegfű László, osztályvezető, Magyar Nemzeti Bank, Informatikai felügyeleti osztály 
Adatok kezelése a pénzügyi szektorban 
 

11.45 - 12.00 Kvízjáték, első forduló 
 

 

12.00 - 12.45: Ebédidő 
 

13.00 - 13.20 Krüpl Zsolt, RSOE 
Adatkezelési folyamatok végén: személyes adat megsemmisül-e vagy csak átalakul? 
 

13.25 - 13.45 Lengré Tamás, ASC Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. 
Adatvédelem információbiztonság nélkül, avagy a GDPR és az informatika 
 

13.50 - 14.25 Seres István András, ELTE Informatikai Kar, Komputer Algebra Tanszék 
Pénzügyi Privacy: a kriptopénzek éltető oxigénje (kihívások és lehetőségek) 
 

14.30 - 14.45 dr. Jambrik Gergely ügyvéd 
Titkosítás és jog – Támogat, tűr, tilt 
 

14.50 - 15.10 Bencze Zoltán, INTEGRITY Kft. 
Titkosítás egyszerűen, PGP-vel 
 

15.10 - 15.30 Marczisovszky Dániel, INTEGRITY Kft.. 
Nyilvános kulcsok kezelése és megosztása DNS-ben 
 

15.30 - 16.00 Panelbeszélgetés, hallgatói kérdésekre válaszok 
 

16.00 - 16.15 Kvízjáték, második forduló, majd eredményhirdetés 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! – ISZT, SZTAKI  
 
 

Előadások absztraktjai 
9.15 - 9.30  
Rigó Ernő, SZTAKI/HunCERT 
ISZT/HunCERT incidens kezelési gyakorlat  
 
Az előadás az ISZT/HunCERT incidens kezelési gyakorlatait és ezek szerepét mutatja be. 

_____________________________________________________ 
 

9.35 - 9.55  
Marsi Tamás, Nemzeti Kibervédelmi Intézet (GovCERT) 
"EWS (early warning system) és adatvédelem". 
 
Az előadáson az NKI Korai figyelmeztető rendszer szolgáltatásáról és annak adatvédelmi aspektusáról lesz szó. 

_____________________________________________________ 
 

10.00 - 10.40  
Dravecz Tibor, INTEGRITY Kft. 
Adatkezelés — Szó sincs róla, nem is végzünk adatkezelést! 
 
Az előadás számos gyakorlati és jó pár sarkított fiktív példán keresztül azt mutatja be, hogy bár sokszor tűnik úgy mintha egy adott szolgáltató 
adatokat tárolna, továbbítana, semmisítene meg, valójában a szolgáltató mégsem adatkezelő, nem is adatfeldolgozó, sőt az adott személyes 
adatokon nem is végez adatkezelési műveleteket, azaz nem végez velük adatkezelést.  
 
Az előadás az információ és adat közti különbség alapján is vizsgálja, hogy információt vagy adatot kezelünk-e vagy sem. 
 
És végül, ellentmondásos hozzáállásokra, gondolkodásra, vélekedésekre hívjuk fel a figyelmet: ne kiállítsunk ki rögtön valakit adatkezelőnek 
vagy adatfeldolgozónak, noha első ránézésre a szolgáltatót és tevékenységét még annak tippeljük is. 

_____________________________________________________ 
 

10.45 - 11.10  
dr. Szőke Gergely László tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 
A GDPR mint lehetőség 
 

https://integrity.hu/
https://rsoe.hu/
https://integrity.hu/
https://integrity.hu/
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A GDPR bevezetését jogi produktumoknál korábban szinte sosem látott figyelem övezte, amelynek – számos higgadt elemző és tudományos 

igényű attitűd mellett – jelentős motívuma volt a piaci szereplők részéről a szabályoknak való megfeleléstől való félelem is. 

De valóban ennyire drasztikusak a GDPR okozta változások az adatvédelem területén? És valóban szinte mindenkit érintenek ezek a változások? 

És ha igen, kell-e félni ettől? 

Az előadás ezekre a kérdésekre keresi a választ, nem titkoltan egy olyan szemléletet bemutatva, amely a GDPR okozta kihívásokban rejlő 

lehetőségre fókuszál. Olyan lehetőségre, amely jótékony hatással lehet a szervezetrendszer fejlesztésére, az ügyfelek, partnerek bizalmára, 

nem mellékesen pedig egy olyan alapvető jog mindennapi érvényesítésére, amely a demokratikus jogállamok egy fontos értékét, a 

magánszférához való jogot hivatott biztosítani. A GDPR összességében ugyanis arra ösztönzi az adatkezelőket, hogy igyekezzenek 

hatékonyabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni az adatkezelési folyamatokat. Az előadás során áttekintjük, hogy egyes GDPR szabályoknak 

való megfelelés miként szolgálhatja e célokat. 

_____________________________________________________ 
 

11.15 - 11.45  
Szegfű László osztályvezető, Magyar Nemzeti Bank, Informatikai felügyeleti osztály 
Adatok kezelése a pénzügyi szektorban 
 
Az előadás bemutatja a pénzügyi intézmények jellemző adatkezelési, adatbiztonsági kérdéseit, anomáliáit, az MNB felügyelési 
tevékenységének tapasztalatai szemszögéből. Bemutatásra kerül a pénzügyi intézmények adatkezelésének sokszínűsége, az adatok védelmére, 
illetve a megfelelő adatvédelem kialakítására vonatkozó felügyeleti elvárások és jó gyakorlatok, az adatosztályozástól, az adatgazdaságon át 
az adatvédelemben érintett szerepkörökig és feladatokig. 

_____________________________________________________ 
 

13.00 - 13.20  
Krüpl Zsolt, RSOE 
Adatkezelési folyamatok végén: személyes adat megsemmisül-e vagy csak átalakul? 
 
Személyes adat törlése sokszor nem azt jelenti, amit akár érintett, akár az adat kezelője a törlésről gondol (nem kívánjuk ismételni a 2019. 
tavaszi adatvédelmi workshopunkon elmondottakat, de ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe: https://www.cert.hu/huncert-workshop-
2019). Ugyanez áll az adatmegsemmisítésre.  
 
Fontos kérdés, hogy mit is törlünk vagy semmisítünk meg: adatokat, információt, vagy tudást?! Törölt és megsemmisített adat helyreállítható? 
Mikor és ki részére állíthat vissza adatkezelő törölt, illetve megsemmisített adatokat? 

_____________________________________________________ 
 
13.25 - 13.45  
Lengré Tamás, ASC Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. 
Adatvédelem információbiztonság nélkül, avagy a GDPR és az informatika 
 
Adatvédelem információbiztonság nélkül, avagy a GDPR és az informatika 

Előadásomban arról szeretnék néhány gondolatot ejteni, hogy hogyan kell(ene) az informatikai környezetet a GDPR (infotv) előírásainak 
megfelelően kialakítani, üzemeltetni, hol van a felhasználó és az üzemeltető felelőssége, és mi az, amit egy adatvédelmi incidens kapcsán elő 
kell tudni “bányásznunk” az informatikai rendszerekből. 

_____________________________________________________ 
 
13.50 - 14.25 
Seres István András, ELTE Informatikai Kar, Komputer Algebra Tanszék 
Financial Privacy: a kriptopénzek éltető oxigénje (kihívások és lehetőségek) 
 
A privacy a kriptopénzek egyik legfontosabb alapértéke. A privacy gyakran láthatatlan a felhasználók számára, csakúgy, mint az oxigén. Egy 
decentralizált környezetben, ahol minden tranzakció publikus, igencsak nagy kihívás a felhasználóknak privátnak maradni. Ebben az 
előadásban, számba vesszük a kriptopénzek privacy-jellegű kihívásait. Egyrészről bemutatunk néhány technikát, amivel a felhasználókat 
deanonimizálni lehet, illetve másrészről bemutatunk kriptográfiai eszközöket is, amikkel a felhasználók megőrizhetik pénzügyi adataik 
privátságát. 

_____________________________________________________ 
 
14.30 - 14.45 
dr. Jambrik Gergely ügyvéd 
Titkosítás és jog – Támogat, tűr, tilt 
 
A titkosítási megoldások szabályozása és megítélése az egyes jogterületeken: 
adatvédelem, távközlés, archiválás, nemzetbiztonság; üzleti és közigazgatási gyakorlat. 

_____________________________________________________ 
 
14.50 - 15.10  
Bencze Zoltán, INTEGRITY Kft. 
Titkosítás egyszerűen, PGP-vel 
 
A PGP egy klasszikus titkosító megoldás, mely nagyszerű digitális aláíró megoldás is, mely több figyelmet érdemel, ugyanis ingyenes, és 
könnyebben és kényelmesebben használható, mint bármikor is valaha. A kulcsmegosztásra új és jó lehetőségek vannak, melyet a következő 
előadásunk tárgyal is. Jelen előadásunkban az elektronikus levelek titkosítására koncentrálunk, majd 2021. június 30-i online workshopunkon 
(eSign Day) pedig a PGP-t a digitális aláírás oldaláról fogjuk tárgyalni. 

https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019
https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019
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_____________________________________________________ 
 

15.10 - 15.30  
Marczisovszky Dániel, INTEGRITY Kft. 
Nyilvános kulcsok kezelése és megosztása DNS-ben 
 
Nyilvános kulcsok, illetve tanúsítványokhoz kapcsolódó információk DNS-ben történő publikálására RFC-k és megvalósítások jelentek meg. 
X.509, PGP és SSH kulcsok publikációját mutatjuk be DNS-ben, és elmondjuk, hogy miért játszik fontos szerepet a DNSSEC, illetve ismertetjük 
a DNS-Based Authentication of Named Entities /DANE/ (RFC 6698) protokoll előnyeit. 
 
 
 
 

Kvízjáték 
 

A kvízjátékról tájékoztatónkat itt találhatja: https://towelday.hu/kviz-tajekoztato. 
 
 
 
 
 

További információ 
 

Korábbi adatvédelmi workshopjaink prezentációi itt érhetők el: 

 Azonos csatornán, 2019. tavasz: https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019 

 Azonos csatornán: 2019. ősz:  https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019-osz 

 Doménbiztonság és adatvédelem online workshop: 
https://www.cert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
"DON'T PANIC, 
Although I doubt that a towel can save you from european laws!" 
https://www.andreafortuna.org/2018/05/25/happy-towel-day-2018/ 
 
 

Ne essünk pánikba!  
 

– Bár félő, hogy egy törölköző nem ment meg bennünket az 
európai jogtól és az adatvédelmi hatóságoktól!  

 

– És félő, hogy a "42"-es szám sem a végső válasz az 
adatvédelmi kérdésekre!  

 
 

"Ez a történet /a mai workshopunk/ a szörnyen ostoba katasztrófáról és 
egynémely következményéről szól." 
 

"Ez a történet /a mai workshopunk/, mely a szörnyen ostoba csütörtökről 
/2018. május 25./ és rendkívüli következményeiről, valamint arról a 
szövevényes kapcsolatról szól, mely e következményeket összefűzi …" 
 

"Ezen bolygó lakóit, az ún. földlakókat teljesen váratlanul érte a GDPR 
rendelkezésének pont 3 évvel ezelőtt történő életbe lépése." 
– Dougles Adams nyomán 
 

Hallgassuk most a workshop előadadásait a következményekről:  
NE ESSÜNK PÁNIKBA, inkább nyerjünk egy törölközőt a kvízjátékon! 

 

https://towelday.hu/kviz-tajekoztato
https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019
https://www.cert.hu/huncert-workshop-2019-osz
https://www.cert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020
https://www.andreafortuna.org/2018/05/25/happy-towel-day-2018/

