ÚTMUTATÓ AZ ÍRÁSOS KIBERBIZTONSÁGI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A Nemzeti Kiberverseny keretében a csapatok feladata megoldási javaslatokat kidolgozni egy
kitalált szcenárióra alapuló kibertámadás kezelése céljából. A válaszadás során figyelembe kell
venniük a támadás hatásait a köz- és magánszektorra vonatkozóan, kilépve a kibertérből.
A versenyző csapatoknak rövid írásos feljegyzést kell készíteniük a kialakult kiberbiztonsági
helyzetről, melyben meghatározzák a forgatókönyvben leírt kiberbiztonsági incidensben érintett
állami, katonai és ipari szereplőket, az érintettségük mértékét, valamint a kapcsolódó vélt emberi,
társadalmi, környezeti vonatkozású hatásokat és azok mértékét. A feljegyzésnek konkrét
javaslatokat kell tartalmaznia az érintett szereplők számára a megfelelő intézkedésekre és
válaszokra vonatkozóan.
Az írásos jelentés elkészítése a szóbeli fórdulóra (elődöntő) való továbbjutás feltétele.
Továbbjutás esetén szóban prezentálniuk kell a forgatókönyv módosulásának figyelembe
vételével a helyzetelemzést és a megoldásra vonatkozó javaslatokat. A végső pontok
(végeredmény) az írásos feljegyzésre kapott pontokból, valamint a szóbeli fordulóban elért
pontokból adódnak össze.
A feljegyzésben a csapatoknak 2-4 megoldási alternatívát kell kidolgozniuk a kialakult helyzetre. A
megoldási alternatíváknak tartalmazniuk kell a válaszlépéseket, a kárenyhítést, valamint a
kibertámadás eszkalálódásának megakadályozására vonatkozó intézkedéseket. A válaszok
kialakítása során a csapatoknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy a javasolt alternatívák
túlmutassanak a tisztán technikai megoldásokon és kiterjedjenek a jogi, politikai és diplomáciai
válaszlehetőségekre is. A csapatoknak ki kell térniük az offenzív és defenzív alternatívákra,
számításba véve az állami, a privát szektor, illetve a nemzetközi szereplők nézőpontjait. Különös
figyelmet kell fordítani a különböző szereplők közötti együttműködés szükségességére a kívánt
politikai és stratégiai célok eléréséhez.
Írásos jelentés
A csapatoknak részleteket is tartalmazó írásos feljegyzést kell készíteniük, melyben elemzik a
kibertámadás jelentőségét a különböző szereplőkre és érintettekre vonatkozóan (kormányzati
szervezetek, privát szektor, állampolgárok), valamint a meghatározó nemzetközi kiberbiztonsági
politikai és stratégiai dokumentumokkal összefüggésben. A kiberbiztonsági incidens megoldását
célzó 2-4 alternatívát kell kidolgoznia és előnyeik, hátrányaik összevetésével bemutatnia minden
csapatnak. A versenynek nem célja egy-egy specifikus kérdés megvitatása, sokkal inkább a
csapatok javaslatait támogató elemzés és magyarázat bír jelentőséggel. A szervezők arra buzdítják
a csapatokat, hogy álljanak elő kreatív és egyedi megoldásokkal.
Az írásos jelentés maximum 2 oldal terjedelmű lehet (A/4 méret, 12 betűméret, normál sortáv,
Times New Roman betűtípus).
A csapatok teljesítménye a szakmaiság és professzionalizmus alapján kerül értékelésre. Az írásos
feljegyzésen fel kell tüntetni a csapat nevét a csapat tagjait, valamint a csapatvezető nevét.
Grafikonok, ábrák, táblázatok és más grafikai megoldások használata megengedett, de bele kell
számítani a két oldalas terjedelmi korlátba. A terjedelmi korlátot meghaladó írásos dokumentum
pontlevonással jár.
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Az alábbi vázlat alkalmazása erősen ajánlott az írásos jelentés struktúrájának kialakításához:
I.

Kiberbiztonsági helyzet bemutatása
A csapatok azonosítják a kialakult kiberbiztonsági helyzetet, elmagyarázzák a
kiberbiztonsági incidens kapcsán felmerülő kérdéseket.

II.

Tervezett válaszok, alternatívák
A csapatok azonosítják és világosan bemutatják a lehetséges válaszlépésként szolgáló
alternatívákat. Az alternatíváknak követniük kell az első pontban azonosított
kérdéseket. Hasznos lehet a csapatok számára és segítheti az egyértelmű
kommunikációt, ha az egyes alternatívákat egyedileg jelölik (pl.: 1. alternatíva, 2.
alternatíva, 3. alternatíva, 4. alternatíva).

III.

A válasz alternatívák elemzése és hatásaik
A csapatok elemzik az egyes alternatívák erősségeit, gyengeségeit, a bennük rejlő
lehetőségeket és kockázatokat, veszélyeket (SWOT analízis). Minden alternatívának
tartalmaznia kell az intézkedések célját, a várható eredményeket és a teoretikus
indoklást.

IV.

A javasolt alternatíva indoklása
A csapatok a kidolgozott alternatívák közül az általuk legjobbnak ítélt alternatívát
javasolják a zsűri tagjaiból álló szimulált döntéshozatali testület számára. Az
elfogadásra javasolt alternatíva kiválasztására vonatkozó indokokat ismertetni kell
(összehasonlítás, arányosság stb.)

Az írásos jelentések leadásának határideje 2019. október 29.
A leadásának módja: e-mailben PDF ÉS WORD formátumban egyaránt meg kell küldeni a
szervezők számára – hello@kiberverseny.hu . Az írásos dokumentumon fel kell tüntetni a
csapat nevét, a csapattagok nevét és a csapatvezető nevét is.
A határidő elmulasztása diszkvalifikációt eredményezhet.
Bármilyen, a versennyel kapcsolatos kérdés, vagy probléma esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot
a verseny szervezőivel az alábbi elérhetőségeken.
E-mail: hello@kiberverseny.hu
Telefonszám: +3620/549 0816
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