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DON'T PANIC: 
Adatvédelmi online workshop 

2021. május 25. — Törölközőnap 
 
 
 
 

Előszó: NE ESS PÁNIKBA!  
9.00-9.14 

 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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Főrendezők: 
• Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) 
• Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) 
• HunCERT 
 
 

Társrendezők:  

 INTEGRITY Kft. 

 Magyar Elektronikus Aláírásszövetség (MELASZ) 

 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://integrity.hu/
https://sztaki.hu/
https://cert.hu/
https://integrity.hu/
https://melasz.hu/
https://rsoe.hu/
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A prezentáció anyagai használatának licencfeltétele: 
 
 
 

 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-
SA 4.0) 
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! – Így 
add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek 
megfelelően felhasználható. 

 
 

— Egyik előadásunk kivételével, melynél majd felhívjuk a figyelmet az eltérésre. 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
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Ez itt a reklám helye: 
 

A Magyar Elektronikus Aláírásszövetség (MELASZ)  
az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) és a SZTAKI 
közreműködésével 
 
 

2021. június 30-án egész napos  
nyílt online workshopot tart 
 
 

Aláírás nap/eSign Day címen, 
 

melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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DON'T PANIC! 
NE ESS PÁNIKBA!  

 Mai workshopunk a 2019-es és 2020-as 'Azonos csatornán' mottójú ISZT/SZTAKI/HunCERT 
adatvédelmi rendezvényeink folytatása. 

 Célunk hagyományteremtés, az elkövetkező években május 25-e alkalmából ismételten nyílt 
adatvédelmi workshopot kívánunk tartani,  
o melyekben követni kívánjuk eddigi multidiszciplináris megközelítési módunkat: 

 jog + informatika, jogász + informatikus + vezető, elmélet + gyakorlat;  
 tekintettel mind az érintettek, mind a szolgáltatók közös érdekeire. 

  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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5 éve,  
2016. május 25-én  
lépett hatályba 
 
 
 

az általános adatvédelmi rendelet 
(GDRP) 

 
 
 

melyet 3 éve,  
azaz 2018. május 25-től kell 
alkalmazni. 

  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/apparel/rcxgs/tile._CB483369110_.gif
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)  
 

2016. április 27-én fogadta el az alábbi rendeletet: 
 

2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet [GDPR])1 
 
 

"99. cikk 
 

Hatálybalépés és alkalmazás 
(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését [2016. május 5.] követő huszadik napon lép 
hatályba [2016. május 25.]. 
(2)   Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni." 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

2
   

 
                                                           
1 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation [GDPR]) 
2 "Article 99 
Entry into force and application 
1.   This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. 
2.   It shall apply from 25 May 2018." 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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A Törülközőnap (angolul: Towel Day) tisztelgés minden 
év május 25-én Douglas Adams (1952–2001)  
angol sci-fi-író emléke előtt.3,4 
 

2021-ben éppen 42 éves a Galaxis útikalauz 
stopposoknak5. 

 

                                                           
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/Törölközőnap  
4 https://www.nature.com/articles/d41586-019-02969-8  
5 " A Galaxis útikalauz stopposoknak című sorozatot (eredeti angol címén The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) először Douglas Adams rádiójátékaként ismerte meg a közönség, amelyet 1978-ban a BBC 4 rádió sugárzott 
fejezetenkénti folytatásokban." https://hu.wikipedia.org/wiki/Galaxis_%C3%BAtikalauz_stopposoknak  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Törölközőnap
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02969-8
https://hu.wikipedia.org/wiki/Galaxis_%C3%BAtikalauz_stopposoknak
https://i.pinimg.com/originals/df/e4/67/dfe46715a40a4403a90c1fef9fcdf46f.png
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https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/hitchhikers-guide-regulation-20181725_en 

  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/hitchhikers-guide-regulation-20181725_en
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 "THE HITCHHIKER'S GUIDE TO THE GALAXY is the most 
remarkable, certainly the most successful book ever to come out 
of the great publishing companies of Ursa Minor." 
– The Hitchhiker's Guide to the Galaxy: The Original Radio Scripts, by Douglas Adams, 1978. 
 
 
 

THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) is the 
most remarkable, certainly the most shoking regulation ever to 
come out of the great publishing companies of the European 
Union.  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA


 

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA  11/24 
 

DON'T PANIC: ADATVÉDELMI ONLINE WORKSHOP — 2021. MÁJUS 25.,  TÖRÖLKÖZŐNAP 

 
 
 
 
 

Rémálom vagy lehetőség?  [6] 

Vagy mindkettő egyszerre? 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánló:  ma 11.15-től  
Dr. Szőke Gergely László: A GDPR mint lehetőség 

  

                                                           
6 https://www.bloomreach.com/en/blog/2018/01/gdpr-a-nightmare-for-cio-cdos-or-a-dream-come-true.html  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://www.bloomreach.com/en/blog/2018/01/gdpr-a-nightmare-for-cio-cdos-or-a-dream-come-true.html
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"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!  

  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://www.andreafortuna.org/2018/05/25/happy-towel-day-2018/
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"Messze  kinn  a  Galaxis  Nyugati  Spirálkarjának  soha  fel  nem  térképezett,  isten  
háta  mögötti  zugában  található egy sehol sem jegyzett sárga nap.  
Durván  kilencvenmillió  mérföldre  tőle  kering  egy  tökéletesen  jelentéktelen,  
kékeszöld  bolygócska,  melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen 
primitív, hogy az okostelefont, az individualizmust, és az adatvédelmi bírságot 
még mindig pompás dolognak tartja." 
 
"Ez  a  bolygó  a  következő  problémával  küzd  vagy  inkább  küzdött:  az  ott  élők  
többsége  ideje  nagy  részében  boldogtalan  volt.  Számos  megoldást  javasoltak  
a  probléma  gyógyítására,  ezek  leginkább BELEEGYEZŐ NYILVATKOZATOK 
ALKALMAZÁSÁT MINDENÜTT, ami meglepő, hiszen végül is ettől nem lettek 
boldogabbak." 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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"Ez a történet nem a leányról szól.   
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. 
 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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"- Magának is joga volt hozzá, hogy javaslatokat tegyen, vagy tiltakozást jelentsen 
be a kellő időben - jegyezte meg.  
- A kellő időben, mi?! - süvöltötte Arthur.  
- A kellő időben? Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy 
munkás tegnap. Megkérdeztem, azért jött-e, hogy megpucolja az ablakot, mire ő 
azt felelte, hogy nem, hanem azért, hogy szétrombolja a házat. Persze nem ezzel 
kezdte. Dehogy. Előbb letörölt pár ablakot, s megvágott öt fontra. Csak aztán 
mondta meg." 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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"- Úgy  gondoltam  -  mondta  -,  hogy  ha  itt  a  világvége (más néven GDPR),  
akkor  le  kell  feküdnünk,  vagy  papírzacskót  húznunk a fejűnkre, vagy mi.  
- Ha kedvük van hozzá, csak tessék - mondta Ford.  
- Így mondták a seregben - mondta a részeg, és szemei megkezdték hosszú útjukat 
a whisky felé.  
- Az használ? - kérdezte a csapos." 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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"- Földlakók, figyelem! - szólt egy hang.  
 

A hangminőség csodálatos volt. Csodálatosan tökéletes kvadrofónia, oly alacsony torzítással, hogy a legerősebb 
ember is sírva fakad.  
 

-  Itt Prostatikus Vogon Jeltz beszél, a Galaktikus Hiperűr Tervezési Tanácstól - folytatta a hang.  -  Amint azt nyilván 
önök is tudják, a Galaxis külső területeinek fejlesztését célzó tervek megkövetelik, hogy hiperűrbekötőutat 
építsünk az önök Naprendszerén keresztül.  Sajnálatos módon az önök bolygója egyike azoknak, melyek 
szanálásra kerülnek. A folyamat két földi percnél valamivel kevesebbet vesz igénybe. Köszönöm a figyelműket. 
 

A hangosítóberendezés kikapcsolt.  
 

Döbbent, értetlen rettegés szállta meg a Föld figyelő népét. Az iszonyat végig gördült az összeverődött 
csoportokon, mintha mágnest mozgatnának az asztalra szórt acélsörét alatt. Ismét kitört a pánik, a menekülési 
kényszer, de nem volt hová menekülni.  
 

Ennek láttán a Vogonok ismét bekapcsolták a hangosítóberendezést.  
 

- Semmi értelme meglepődést tettetni. Valamennyi tervrajz és megsemmisítési utasítás ötven földi év óta 
megtekinthető a helyi tervezőhivatalban az Alfa Centaurin, úgyhogy bőven volt rá idejűk, hogy hivatalos panaszt 
jelentsenek be. Semmi értelme, hogy ilyen későn kezdjék a felhajtást."  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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“The first ten million years of GDPR were the worst," said Marvin, "and the second ten million 
years of GDPR, they were the worst too. The third ten million years I didn't enjoy at all. After 
that I went into a bit of a decline.” 
https://www.linkedin.com/pulse/hitchhikers-guide-gdpr-toby-stevens 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://www.linkedin.com/pulse/hitchhikers-guide-gdpr-toby-stevens
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"GDPR could be perceived as is an invading bureaucratic force, let’s say, a little like the Vogons. 
They love forms, they love processes, and they love punishing people. Just check out how big 
the fines are for non-compliance!" 
http://lewiskingwriter.co.uk/arthur-dent-could-change-your-mind-about-gdpr/ 
 
  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
http://lewiskingwriter.co.uk/arthur-dent-could-change-your-mind-about-gdpr/
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Kérdezzenek bátran! 
 

Bárki feltehet kérdést az előadás vagy általában a személyes adatok védelme 
kapcsán 

 akár itt a Zoom konferencia chat üzenetében, 

 akár a webinar2021@towelday.hu címre írt e-mail üzenetben, 
 

melyekre igyekszünk reagálni még a mai workshop során, lehetőleg még a 
 

15:45 – 16:15  közötti "Panelbeszélgetés, hallgatói kérdésekre válaszok" 
programpontunkban válaszolni,  
vagy mielőbb a rendezvényt követően. 
 

Mindenestre azt nem ígérhetjük, hogy mindenre tudunk választ is adni, de 
igyekszünk minden kérdésre és felvetésre legalább reagálni. 

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
mailto:webinar2021@towelday.hu
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Kvíz 
A kvízjáték két fordulóból áll, melyet a Kahoot alkalmazás 
segítségével bonyolítjuk le: 

11:45 - 12:00  Kvízjáték 1. forduló 
16:20 - 16:35  Kvízjáték 2. forduló 

 
 

 40 nyertes kap egy-egy piros 'Don't Panic' nagytörölközőt az ISZT-től, 20 törölközőt a délelőtti, 20-at pedig a 
délutani kvízre tartunk fenn. 

 A délutáni kvízjáték 10 első helyezettje ezen kívül az ISZT-től Neil Gaiman: Ne ess pánikba! - Douglas Adams és 
a Galaxis útikalauz stopposoknak című nemrég megjelent könyvét kapja ajándékba. 

 

 Továbbá az első helyezettnek, illetve első helyezetteknek még külön ajándékokat biztosít a Nemzeti 
Kibervédelmi Intézet, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az INTEGRITY Kft. 

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://kahoot.it/
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Köszönjük a figyelmet, 

és kellemes további napot kívánunk, 

Dravecz Tibor  

és a rendezők  

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
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SUPPORT: A webináron való részvétel támogatása 
 

A konferenciához Zoomot, a vetélkedőhöz Kahootot alkalmazunk. 
 

Kérjük, ha még nem használt Zoomot vagy Kahootot, akkor valamivel még a kezdés előtt már 
próbálja meg a csatlakozást. 
 

Ha bárkinek bármilyen problémája lenne a Zoom használatával, a webinár közvetítéssel, akkor 
kérheti segítségünket, 
 

 vagy a Zoomban küldhet üzenetet, vagy ha ez nem lehetséges, 

 vagy e-mailen a webinar2021@towelday.hu címre, 

 vagy, ha 'már minden kötél szakad', akkor a webinár alatt telefonon az alábbi számon 
hívhatja támogatást biztosító kollégánkat: +36 1 7070-87-97 (de inkább kérjük, 
telefonszámuk és nevük megadásával e-mailen kérjenek visszahívást). 

 

Az előadásunk, majd élő demónk után szóban is lehetőség van hozzászólni a Zoomon keresztül.   

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://zoom.us/
https://kahoot.it/
mailto:webinar2021@towelday.hu
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Adatvédelem 
 

Ajánljuk figyelmükbe az alábbi előadás prezentáció anyagot videokonferenciákkal kapcsolatos adatvédelem 

kapcsán: 

 

https://www.cert.hu/sites/default/files/online_meeting_eloadas_-_huncert_workshop_2020_-_re_0.pdf 

(Ez egy 2019-es ISZT-HunCERT előadás anyaga, mely az alábbi adatvédelmi workshopon hangzott el: 

https://huncert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020) 

 
A résztvevők személyes adatait csak a webinár bonyolításához legszükségesebb mértékben használjuk fel, 
különösen arra, hogy akik be szeretnének csatlakozni a webinárra, azoknak el tudjuk emailen küldeni a webinár 
(Zoom) linkjét, valamint nevet kérünk és telefonszámot, hogy szükség esetén támogatást tudjunk adni, tudjuk, 
hogy regisztrált résztvevő kér támogatást a konferencián, illetve fel tudjuk venni a támogatáskérővel a kapcsolatot. 
 

https://towelday.hu/2021/NE-ESS-PÁNIKBA
https://www.cert.hu/sites/default/files/online_meeting_eloadas_-_huncert_workshop_2020_-_re_0.pdf
https://huncert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020

