
  



 
Egyesület bemutatkozó 

 
A WITSEC (Women in IT Security) az IT biztonság területén dolgozó nők szakmai 
közössége. Célunk az informatika ezen ágazatának népszerűsítése a fiatalok - 
különösen a lányok - körében. Mindemellett mentorprogramunkkal kívánunk 
segíteni és utat mutatni azoknak, akik motiváltak céljuk elérésében. A csapat 
szakmai támogatás mellett problémamegoldásban és konfliktuskezelésben, illetve 
a készségek fejlesztése mentén az önismeretben és az üzleti stílus kialakításában is 
segédkezik. Számos konferencián és különböző eseményeken is megjelenünk, mint 
szakmai támogató partner vagy előadó, emellett pedig saját konferenciánkat is 
szervezzük, melynél fontos szempont az ingyenesség, hogy ezzel is támogassuk a 
diákok és fiatal szakemberek részvételét. 

WITSEC szakmai nap 

Tevékenységünk népszerűsítésének egyik állomása a 2016-ban első alkalommal 
megrendezett WITSEC szakmai nap, melyet az Európai Kiberbiztonsági Hónap 
keretében tartottunk meg. A debütáló rendezvényünk kiemelt figyelmet és 
érdeklődést kapott. 2017-ben a második szakmai napot már teljes egészében angol 
nyelven tartottuk, de a kapott visszajelzések alapján 2018 óta vegyesen tartunk 
angol és magyar nyelvű előadásokat. Az Egyesület tagjai mellett a hazai IT biztonság 
szakmai közössége is értékes előadásokkal járult hozzá a nap sikeréhez. Rengeteg 
pozitív visszajelzés érkezett a konferenciával és a munkánkkal kapcsolatban. 

2022 októberében ismételten megrendezésre kerül az Európai Kiberbiztonsági 
Hónap (European Cyber Security Month – ECSM), melynek célja a kiberbiztonsági 
tudatosság növelése az egész Európai Unióban. A programokról bővebben 
tájékozódhatsz a http://cybersecuritymonth.eu honlapon. 

Magyarország idén is csatlakozott a programhoz, melyben nagy 
megtiszteltetésünkre a WITSEC is helyet kapott. Rendezvényünk során elsősorban 
a felsőoktatásban tanuló diákok és pályakezdő fiatalok megszólítása a célunk, 
ezáltal egy olyan kommunikációs csatornát alakíthatunk ki, amely közvetlenül 
összekapcsolja az IT biztonsági szakma képviselőit és a téma iránt érdeklődő 
hallgatókat. Idén első ízben lehetőséget is biztosítunk a fiatal előadók számára, 
hogy a támogatásunkkal kipróbálják magukat előadóként. 

A rendezvény 2022. október 26-án kerül megrendezésre az MVM székházban (1031 
Budapest, Szentendrei út 207-209.) és terveink szerint a nagyszínpad eseményeit 
online is közvetítjük. A részletes programtervet szeptember végétől elérhetővé 
tesszük honlapunkon, a https://www.witsec.hu-n.  

  

https://witsec.hu/sites/default/files/WITSEC2022/WITSEC_CFP_2022.pdf


 
Támogatási formák 

A WITSEC szakmai nap megrendezése során a technikai megvalósításhoz és a 
személyes eseményhez kapcsolódó költségekkel számolunk, így ehhez várjuk a 
támogatásokat. A hivatalos egyesületi forma következtében már a társasági adóról 
és osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. A) melléklet 13. pontja szerinti 
igazolást (TAO igazolást) is ki tudunk állítani a támogatás összegéről. Emellett várjuk 
szakmai partnerek jelentkezését is és nyeremény felajánlásokat is szívesen 
fogadunk a konferencia végén rendezett sorsoláshoz.  

Támogatási szintek: 

 

Támogatói 

fokozat 

A WITSEC által biztosított lehetőségek  

Elektronikus 

termékeken történő 

megjelenés  

Stand lehetőség  

SZAKMAI/KREATÍV 

PARTNER 

(csak meghívott 

partnerek részére) 

A WITSEC honlapján és a 

konferencia online 

felületén a partner 

logójának kihelyezése a 

SILVER szekció végén  

1 db stand biztosítása a 

WITSEC személyes 

konferencia területén. 

Kreatív fokozat esetében 

az igényelt kreatív 

szolgáltatás (pl. 

workshop) a felek külön 

megegyezése szerint 

történik. 

EZÜST 

FOKOZATÚ 

TÁMOGATÓ 

150.000,- Ft -ig 

A WITSEC honlapján és a 

konferencia online 

felületén a támogató 

logójának kihelyezése a 

SILVER szekció elején 

1 db stand biztosítása a 

WITSEC online konferencia 

személyes konferencia 

területén. 

ARANY 

FOKOZATÚ 

TÁMOGATÓ 

300.000,- Ft -ig 

A WITSEC honlapján és a 

konferencia online 

felületén a támogató 

logójának kihelyezése a 

GOLD szekcióban 

1 db stand biztosítása a 

WITSEC online konferencia 

személyes konferencia 

területén.  

1 fő részére szakmai 

előadás tartásának 

lehetősége marketing 

mentes tartalom 

garantálása mellett. 



 

Támogatói 

fokozat 

A WITSEC által biztosított lehetőségek  

Elektronikus 

termékeken történő 

megjelenés  

Stand lehetőség  

KIEMELT 

400.000,- Ft -tól 

Az Arany fokozatú támogató számára biztosított 

lehetőségeken felül Támogató logójának kihelyezése a 

GOLD szekció elején, saját standján végzett aktivitásához 

„bemondás” biztosítása a konferencia teljes hallgatósága 

számára, rollup kihelyezése a nagyszínpad mellett.  

 

Általános szabályok:  

• A WITSEC rendezvényen a standokon kívül reklám és marketing 
tevékenység nem végezhető.  

• Amennyiben a támogató - szervezési szempontból - későn jelzi, hogy élni 
kíván a fent felsorolt lehetőségekkel, már csak a technikailag kivitelezhető 
lehetőségek közül választhat.  

• A felek támogatási szerződést kötnek, melyben szerepel a támogatás célja, 
összege és a felhasználás feltételei.  

• A WITSEC fenntartja magának a jogot, hogy a konferencia 
helyszínén/felületén belül meghatározza, hogy mely felületet bocsátja a 
támogató rendelkezésére, továbbá a helyszín adottságainak függvényében 
megszabja a kihelyezhető reklámeszközök méretét. A támogató ennek 
érdekében köteles előzetesen megküldeni a WITSEC számára a kihelyezni 
kívánt molinó/rollup, illetve kreatív reklámeszköz/logó/háttérkép 
méretét. 

• A szponzorok által végzett tevékenységek nem zavarhatják a rendezvény 
menetét és a rendezvény résztvevőit, vagy azok üzleti érdekeit. A szponzor 
kizárólag a WITSEC által jóváhagyott, szponzorációs szerződésben rögzített 
szponzorációs tevékenységet hajthatja végre.   

• A WITSEC fenntartja magának a jogot, hogy egyes, az arculata 
szempontjából lényeges helyeket és lehetőségeket ne tegyen elérhetővé a 
támogatók részére (pl.: nyakpánt, regisztrációs asztal előtti és mögötti tér, 
névtáblák, elnöki asztal, szónoki pulpitus, vetítővászon, Online 
regisztrációs felület, online standok és expo terület, esemény leírás, 
program, konferencia programjával kapcsolatos posztok megjelenítési 
felületei, stb.,).  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Women in IT Security 
E-mail: witsec @ witsec . hu 

Facebook: www.facebook.com/witsec.hu 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/witsec 


