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A “mysec talk” 

A "mysec talk" egy gyártófüggetlen konferenciasorozat a mysec csapat szervezésében. Célunk, hogy a 

hazai piacon olyan programsorozatot adjunk az információbiztonsági szakma közösségének, ahol 

gondolatébresztő beszélgetéseket hallhatnak a vendégek és céljaink szerint értékadó, hasznos 

információval feltöltődve alkalmazzák napi életük során az elhangzottakat. 

Ezzel a rendezvénysorozattal nem technikai tudást közvetítünk, hanem irányt szeretnénk adni 

pályakezdőknek és olyan szakembereknek egyaránt, akik jobban és hatékonyabban akarják munkájukat 

végezni, vagy jobban el akarnak igazodni az élet lehetőségei között. 

Tavaly közel 300 információbiztonsági szakember volt eddig kíváncsi a mysec talk rendezvénysorozatra. 

A 2013 ősszel elindult műhelybeszélgetések célja az üzleti szándékoktól mentes szakmai párbeszéd 

lehetőségének megteremtése, egyúttal a téma iránt érdeklődők számára az ismeretszerzési és 

kapcsolatépítési lehetőség biztosítása. Úgy gondoljuk, hogy a rendezvények hangulatával és 

megszervezésével ezt a célt elértük és 2014-ben is szeretnénk folytatni a rendezvénysorozatot.  

  



 

 

“Inspiráció és céltudatosság az 
Infosecurity világában.” 

 
 

 
 3 

Témakörök, események 

Korábbi események: 

A CÉGÉPÍTÉS BEVÁLT RECEPTJEI 
 Időpont: 2013. szeptember 18. 

 Helyszín: Trafiq Bár |Budapest 1051, Hercegprímás u. 18. 

 Résztvevők száma: 80 fő 

 Összefoglaló videó: http://www.youtube.com/watch?v=mFAlqQR8MZo 

Szeptemberi, első rendezvény a "Cégépítés bevált receptjeit" mutatta be olyan sikeres beszélgető 

partnerek által, mint Papp Péter (Kancellár.hu), Botos Zsolt (security.hu) és Scheidler Balázs (BalaBit IT). 

A cégvezetők ismertették, hogyan építették fel vállalkozásukat, felhívták a figyelmet a buktatókra és 

meglepően azonos véleménnyel voltak számtalan cégvezetési kihívás kapcsán.  

 

   

   

MILYEN EGY JÓ ETIKUS HACKER? 
 Időpont: 2013. október 24. 

 Helyszín: Trafiq Bár  |  Budapest 1051, Herceprímás u. 18. 

 Résztvevők száma: 100 fő 

 Összefoglaló videó: http://www.youtube.com/watch?v=rWi4e8eFuPE 

http://www.youtube.com/watch?v=mFAlqQR8MZo
http://www.youtube.com/watch?v=rWi4e8eFuPE
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Az egyre nagyobb nyilvánosságot kapó etikus hackelés volt a második találkozó témája, melyen az ország 

legismertebb etikus hackerei vettek részt előadóként: „Buherátor”, azaz Varga-Perke Bálint (Silent 

Signal), Spala Ferenc (Deloitte), Szakály Tamás „Toma” (PR Audit) és Tevesz András „GHost” 

(Security.hu). Aki arra számított, hogy egy komoly és visszafogott kétórás beszélgetésnek lesznek tanúi, 

azok csalódtak, a szakemberek ugyanis egy valóban formalitásoktól mentes kötetlen, őszinte 

párbeszédben mutatták be ezt a sokak által misztifikált szakmát a nagyszámú közönség számára.  

   

   

 

 

A JELEN ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI EGY BIZTONSÁGI VEZETŐ SZÁMÁRA 
 Időpont: 2013. november 28. |  18:00 óra 

 Helyszín: Trafiq Bár  |  Budapest 1051, Herceprímás u. 18. 

 Résztvevők száma: 80 fő 

A biztonsági vezetők világába kalauzolta el a hallgatókat a novemberi mysec talk. A pénzügyi szektor 

három szereplője vallott az elért eredményekről és a mindennapi munka nehézségeiről. Jakab Péter 

(MKB Bank), Ragó István (Erste Bank) és Schauschitz Adolf (Citibank) a munkatársakkal szembeni 

bizalomról, az örökös titoktartási kötelezettségről, a gazdasági válság biztonsági hatásairól, valamint az 

egyre kifinomultabb csalási módszerekről tartott ismertetőt. 
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2014-ben tervezett események: 

 Március: Nők a “biztonság vonzásában” 

 Április: PR és rendezvényszervezés az infobiztonság világában 

 Május: „Összeeresztés” – A szakma megmondó emberei 

 Szeptember: Az év diplomamunkája 

 Október: Biztonságot nyújtó szoftverek fejlesztése Magyarországon 

 November: Egyetemek vs. versenyszféra világa és az infobiztonság 
 

Megjegyzés: a programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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Támogatói csomagok 
 
Kiemelt támogató 
A támogatás összege: 180.000,-Ft + ÁFA 

Amit a Kiemelt támogató felé nyújtunk: 

 A rendezvény helyszínén zászló, molinó, pult elhelyezésének lehetősége. 

 Logó megjelenítése a karszalagon 

 A rendezvény helyszínén marketing anyagok eljuttatásának lehetősége a résztvevő vendégek 
részére.  

 A "mysec talk" online felületein (weboldal, Facebook oldal) logo elhelyezése a “Támogatók” 
menüpontban. 

 A "mysec talk" hírlevelében, valamint a rendezvény Meghívójában való céglogó és cégnév, 
valamint weboldal hivatkozás elhelyezése. 

 A “mysec.hu” Infobiztonsági hírportálon való banner elhelyezésének lehetősége folyamatos, 1 

hónap időtartamra, a támogató által megadott kezdési időpontban. 

 A “mysec.hu” Infobiztonsági hírportálon való, 2 db PR cikk publikálásának lehetősége. 

Helyszíni támogató 
A támogatás összege: 90.000,-Ft + ÁFA 

Amit a Helyszíni támogató felé nyújtunk: 
 A rendezvény helyszínén zászló, molinó elhelyezésének lehetősége. 

 A rendezvény helyszínén marketing anyagok eljuttatásának lehetősége a résztvevő vendégek 
részére. 

 A "mysec talk" online felületein (weboldal, Facebook oldal) logo elhelyezése a “Támogatók” 
menüpontban. 

 A "mysec talk" hírlevelében, valamint a rendezvény Meghívójában való céglogó és cégnév, 
valamint weboldal hivatkozás elhelyezése. 

 A “mySec.hu” IT biztonsági hírportálon való banner elhelyezésének lehetősége folyamatos, 2 hét 
időtartamra, a támogató által megadott kezdési időpontban. 

 A “mySec.hu” IT biztonsági hírportálon való, 1 db PR cikk publikálásának lehetősége. 
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Online támogató 
A támogatás összege: 50.000,-Ft + ÁFA 

Amit az Online támogató felé nyújtunk: 

 A "mysec talk" online felületein (weboldal, Facebook oldal) logo elhelyezése a “Támogatók” 
menüpontban. 

 A "mysec talk" hírlevelében, valamint a rendezvény Meghívójában való céglogó és cégnév, 
valamint weboldal hivatkozás elhelyezése. 

Médiatámogató 
Nem pénzbeli támogatás.  

Amit a Médiatámogató felé nyújtunk: 

 A "mysec talk" online felületein (weboldal, Facebook oldal) logo elhelyezése a “Támogatók” 

menüpontban. 
 
Amit a Médiatámogatótól kérünk: 

 Saját weboldalán, jól látható helyen népszerűsítse a rendezvényt. 

 Saját levelező listáján lévő olvasói felé, juttassa el a rendezvény Meghívóját. 

 Saját Facebook oldalán (ha van ilyen) népszerűsítse a rendezvényt. 

 A rendezvény után írjon az eseményről összefoglalót és azt publikálja a weboldalán. 
 
A felsorolt feltételek egyénileg és a meglévő lehetőséghez igazodva módosíthatók. Az egyes online 
tevékenységeket technikai, statisztikai adatokkal kérjük alátámasztani. 
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Kapcsolatfelvétel 

 Email: talk@mysec.hu 

 Web: www.mysectalk.hu 

 Telefon:  

Makay-Dévai Sarolta  +36 (20) 464 3114 devai.sarolta@mysec.hu 

Rónaszéki Péter  +36 (30) 222 5585 ronaszeki.peter@mysec.hu 

 Céginformáció 

Cégnév: mySec Communications Kft. 

Cím: 1204 Budapest Szilágyság utca 43. 

Cégjegyzékszám: 01-09-181076 

Adószám: 24763873-2-43 

 Facebook: https://www.facebook.com/mySecTALK 

Az eseményekről további információk a http://www.mysectalk.hu címen érhetők el. 

Támogatási folyamat 

A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos formában, a támogatói csomag megjelölésével 

lehet a talk@mysec.hu e-mail címen. A jelentkezés visszaigazolása után a mySec munkatársa a 

támogató céggel felveszi a kapcsolatot és a részletek pontosítása után szerződést köt.  A támogatói 

csomagok díja rendezvényenként értelmezendők. A támogatói szándék megküldése után támogató 

részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatás (kommunikáció a résztvevők felé) 

azonnal megkezdődik. Visszalépésre támogató csak abban az esetben jogosult, ha a rendezvény 

szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a támogatónak önhibájából eredően nem biztosítja.  

Lehetőséget biztosítunk egyedi konstrukciók kialakítására is, illetve a nyitottak vagyunk új ötletekre 

is, ha az a mySec talk szellemiségét és megítélését nem befolyásolja. 

A díjfizetés módja történhet banki utalással, vagy készpénzben a szerződés aláírását követő 14 

napon belül, vagy egyszerre több rendezvényre való leszerződés esetén egyedi díjfizetési 

megállapodással. 

Jelen ajánlat a 2014. december 31-ig megrendezett eseményekre vonatkozik. 

 

https://www.facebook.com/mySecTALK
http://www.mysectalk.hu/

