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Napjaink kiberfenyegetettségei – ami rajtatok is múlik
Amikor én főiskolára jártam a kilencvenes évek végén, pár darab 386-os, 486-os és XT gép
állt rendelkezésünkre. Fütyülős modemen csatlakoztunk az internethez 9600 baud-dal. Az
1,44 Mb-os floppylemezeket alufóliába tekerve szállítottuk, hogy a villamoson és egyéb
tömegközlekedési eszközökön, nehogy demagnetizálódjanak. Az internet is még csak nagyon
kevés helyen volt – bár egyik kedves hallgatótársam megjegyezte, amikor erről
beszélgettünk: „Nem egy nagy szám…” 😊
Ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. De amik már akkor is megvoltak és azóta töretlen
lendülettel dübörögnek, azok az internetes támadások, vírusok és természetesen az internetes
csalások. Már akkor, ’98 környékén kapott a főiskola egyik szervere egy túlterheléses
támadást, illetve nagyon vigyázni kellett, hogy nehogy valami vírust beszedjünk valamelyik
könyvtári gépről.
Ma pedig a világban hekkerhadseregek, magukat rendes cégnek beállító bűnszervezetek
rabolják és zsarolják végig a világ kisebb és nagyobb cégeit, kriptovalutás befektetési
csalások elkövetésére használják a távmenedzsment szoftvereket, vezérigazgatók hangját
hamisítják AI alapú Deepfake hang támadásokkal, hogy ellopjanak millió dollárokat a
csalók… Kicsit megváltozott a világ.
És hogy neked, mint a jövő informatikai-, sőt, ha a Quadronon múlik, információbiztonsági
szakértőjén mi múlik? Nagyon is sok minden. Erről fogok beszélni nektek hétfőn.
Az előadóról:
Ákos 2000-ben kezdett dolgozni a KFKI-ICON rendszerintegrátor cégnél, majd kisebb
kanyarokkal 2005-ben csatlakozott az Erste Bank magyarországi leányvállalatához, mint
információbiztonság menedzsment csoportvezető. 2012-ben ő lett a bank CISO-ja (Chief
Information Security Manager). Felelt a teljes bankért és leányvállalataiért és nem utolsó
sorban többszázezer ügyfél pénzére vigyázott ő és csapata.
2015-ben csatlakozott a Quadronhoz, ahol először a Tanácsadó üzletágat vezette, majd az
egész delivery csapatot. 2018-tól az Oktatási üzletág útját egyengeti. Az általa vezetett
szakértői gárda e-learning tananyagaival képzi információbiztonságra dolgozóit az NN
Biztosító, a CIB Bank, az OTP, a Raiffeisen Bank, a Központi Statisztikai Hivatal, a Yettel és
még számos kis és nagyvállalat és szervezet.
CISM, CRISC, CDPSE, ISO27001 Lead Auditor, ISO22301 Lead Auditor tanúsítványokkal
rendelkezik és írt egy könyvet gyerekeknek és szülőknek az információvédelemről „Frici,
Fülöp és a hackerek” címmel.

