
A VERSENY CÉLJA

A Cyex Camp Középiskolai Döntéshozatali Szimuláció célja, hogy olyan szimulációs
környezetet biztosítson, amely keretében a közoktatásban résztvevő diákok
megismerkedhetnek a mindennapokban leggyakrabban előforduló kiberbiztonsági,
adatvédelmi és informatikai kihívásokkal, valamint azok kapcsán felmerülő
problémák kezelésére vonatkozóan kipróbálhatnak gyakorlati megoldási javaslatokat.
A verseny hozzájárul a 2021-es Nemzeti Alaptantervben meghatározott informatikai
ismeretek gyakorlati alkalmazásához és a diákok digitális kompetenciáinak
bővítéséhez. A verseny további célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai felelős, 21.
századi műveltséggel és képességekkel felvértezett tagjai lehessenek. Ennek
megfelelően a résztvevőknek lehetőségük nyílik más csapatok mentoraival, a
zsűritagokkal, továbbá a kiberbiztonság és más kapcsolódó területeken dolgozó
szakértőkkel megismerkedni.

A versenyző csapatok feladata megoldási javaslatokat kidolgozni egy kitalált
forgatókönyvön alapuló kibertérből kiinduló eset kezelése céljából. A válaszadás
során figyelembe kell venniük a támadás hatásait mind egyéni, mind közösségi
szinten, kilépve a kibertérből a fizikai valóságba. A csapatok közötti végső sorrendet
az írásos stratégiai válaszok, valamint a döntéshozatali javaslatok színvonala,
továbbá a zsűri előtti szóbeli prezentáció minősége határozza meg. A verseny első
részében a csapatok távolról (saját intézményükben, otthon stb.), a csapatvezető
segítségével fejlesztik a szükséges képességeket és készülnek a versenyre. A
verseny szóbeli fordulójában – a zsűritagok szakmai visszajelzései alapján – minden
résztvevő lehetőséget kap ismeretei tökéletesítésére, valamint a szakmai
kapcsolatainak fejlesztésére.

A VERSENYSZABÁLYZAT JELENTŐSÉGE

Minden résztvevőnek meg kell ismernie a szabályzatot a versenyre történő
jelentkezés előtt. Mivel a csapatok értékelése az írásos és későbbi fordulókban az
írásos és szóbeli feladatok eredményeinek összesítése alapján történik, a szabályok
alapos ismerete elengedhetetlen a sikeres szerepléshez.

A VERSENY SZERVEZŐINEK ELÉRHETŐSÉGE

Bármilyen, a versennyel kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
szervezőkkel az alábbi elérhetőségen:

hello@cyex.camp

+3620/549 0816
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VERSENYSZABÁLYZAT

1. Szabály: Részvételi feltételek

Minden magyarországi és határon túli magyar ajkú középiskolai diák részt vehet
a versenyen. A részvételnek nem feltétele előzetes informatikai vagy
kiberbiztonsági képzés, illetve elméleti vagy szakmai ismeretek, azonban ezirányú
érdeklődés segíthet a csapatok sikeresebb szereplésében.

A szervezők a regisztrációnál nem ellenőrzik, de kérésükre a verseny bármeny
pontján a csapatok tagjainak igazolniuk kell a részvételi feltételeknek való
megfelelést (diákigazolvány). A verseny szervezői nem nyújtanak anyagi támogatást
a csapatoknak a verseny szóbeli fordulójának helyszínére történő utazáshoz. Azt
javasolják, hogy igény esetén a csapatok a küldő intézményeket, szülőket kérjék fel a
szükséges anyagi források biztosítására.

A verseny magyar nyelven folyik, így a részvétel feltétele ennek ismerete.

16 év alatti személyek esetében a részvétel feltéltele a törvényes képviselő
(többnyire szülő) által kitöltött nyilatkozat, mely a média felvételkészítést engedélyezi.

2. Szabály: A verseny megrendezésének módja

A verseny megrendezésének módja a COVID 19 pandémiás helyzet miatt az alábbi
két lehetőség adódik:

● Hibrid: A kvalifikációs forduló (lásd: 6.2 Fejezet) online kerül megrendezésre,
míg az élő forduló személyesen, Budapesten. Amennyiben egy továbbjutó
csapat egészségügyi állapot miatt nem tud részt venni személyesen, abban
az esetben lehetősége van videokonferencia hívás formájában csatlakozni.
(Ez a verseny jellegéből fakadóan sem előnnyel, sem hátránnyal nem jár.) A
távoli csatlakozáshoz a csapattagoknak külön kérelmet kell benyújtani. Az
indoklásban részletezni szükséges az okot. A kérelmet a hello@cyex.camp
címre kell eljutatni a szervezők részére. A távolmaradást a versenyigazgató
mérlegeli. Amennyiben a kérelem nem állja meg a helyét, úgy az adott csapat
kizárásra kerül és a vigaszágon soron következő csapat kerül be az élő
fordulóba.

● Online: A teljes rendezvény (a kvalifikációs forduló és az élő fordulók is)
online kerülnek megrendezésre.

A szervezők a továbbjutó csapatok értesítésével együtt jelezni fogják a megrendezés
módját az aktuális pandémiás szabályok alapján. Azonban felhívják a figyelmet, hogy
az aktuális nemzeti helyzetre nincs ráhatásuk, ennek megfelelően fenntartják a jogot,
hogy bármikor módosítsanak a megrendezés módját. Ez magában hordozza annak
lehetőségét, hogy a verseny élőszereplős fordulója Online kerülhet megrendezésre
még akkor is, ha a kvalifikációs értesítés alkalmával a Hibrid modell került
meghirdetésre. (Ez visszafelé nem igaz, azaz, amennyiben az Online mód
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kihirdetésre került a továbbjutáskor vagy azt követően, a Hibrid verzió biztosan nem
kerül a későbbiekben alkalmazásra.)

3. Szabály: Csapatok összetétele

Minden csapat 3 főből áll. A csapat tagjainak képzettségére és tapasztalatára,
illetve a csapat összetételére vonatkozóan nincs megkötés. A csapat tagjainak
képzettségére és tapasztalatára, illetve a csapat összetételére vonatkozóan nincs
megkötés. A tagoknak nem szükséges egyazon intézmény tanulóinak lennie. A
szervezők bíztatják a résztvevőket, hogy a különböző területek tagozatos diákjai
(informatika, humán, rendészet) fogjanak össze és együtt gondolkozzanak a
kiberbiztonságról, mivel a szakterületek együttműködése kiemelt fontosságú a való
életben is.

A csapattagokon kívül minden csapatnak gondoskodnia kell (lehetőleg a küldő
intézmények állományából kiválasztott) csapatvezetőről, aki egyben a csapat
mentora. Csapatvezető választása kötelező. A csapatvezető nem lehet a csapat
tagja. Bár a csapatvezetők részvétele a verseny szóbeli fordulóján nem kötelező,
személyes jelenlétük szükséges lehet annak érdekében, hogy a csapat minden
segítséget megkapjon a sikeres szerepléshez.

Minden csapatnak gondoskodni kell egy csapatnévről.

4. Szabály: Regisztráció

A verseny iránt érdeklődő csapatoknak a következő linken keresztül elérhető
regisztrációs adatlap kitöltésével lehet: [LINK]

A jelentkezés határideje 2021. október 1.

A regisztrációs határidőn túl jelentkező csapat részvételét a versenyigazgató
mérlegelheti.

5. Szabály: Továbbjutás és értesítés

A sikeres regisztráció és a kvalifikációs fordulóba történő bejutás feltétele a 1.
Szabály szerinti részvételi feltételeknek való megfelelőség. A kvalifikációs fordulóban
a csapatoktól beérkező jelentéseket a zsűri előre meghatározott, azonos
szempontrendszer alapján értékeli. Az élő elődöntőbe a 8 legtöbb pontot szerző
csapat jut tovább.

Minden csapat e-mailben kap értesítést a kvalifikációs fordulóban elért pontszámáról.
A továbbjutó csapatok részére e-mailben megküldik a szervezők a szóbeli forduló
meghívóját, valamint a fordulóhoz kapcsolódó egyéb információkat (pl. módosított
forgatókönyv).

Az elődöntőből a szóbeli fordulóban legmagasabb pontszámot kapott 4 csapat jut a
döntőbe. Pontazonosság esetén a 12. szabály szerint ismertetett módon történik a
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továbbjutás. Az eredményeket a szervezők a verseny helyszínén hirdetik ki. Online
szervezés/részvéte esetén élőben, a használt felületen. Minden csapat a versenyt
követően tájékoztatást kap az elért eredményéről (zsűritagok által adott pontszámok,
megjegyzések).

6. Szabály: A verseny menete

A Cyex Camp Egyetemi Döntéshozatali Szimuláció alapja egy, a jelen szabályzat
kiadását követően közzétett, fiktív forgatókönyv (szcenárió). A forgatókönyv alapján a
csapatoknak először írásban kell reagálniuk a kialakult helyzetre (kvalifikációs
forduló), majd a szóbeli fordulóban a javaslataikat az időközben megváltozott,
eszkalálódott forgatókönyvhöz kell igazítaniuk a sikeres szereplés érdekében. A
szóbeli forduló egy elődöntőből és egy döntőből áll.

6.1. Kvalifikációs forduló - előkészítés

A csapatok kvalifikációja az írásos kiberbiztonsági jelentés alapján történik.

A szervezők minden csapat számára elérhetővé teszik a verseny alapjául szolgáló
forgatókönyvet (szcenáriót) és a kapcsolódó dokumentumokat, melyek a fiktív iskolai,
illetve fiatal közösségeket érintő kibertámadás hátterét és részleteit tartalmazzák.
Erre vonatkozóan a csapatoknak egy jelentést kell készíteniük, amit 2021. október
15-ig a szervezők számára kell megküldeni a hello@cyex.camp e-mail címre. A
továbbjutásról a szervezők a csapatok 2021. október 20-ig értesítik.

6.1.1. Jelentés

A verseny első fordulójában a csapatok egy jelentés formájában rövid feljegyzést
készítenek, melyben teljesítik a forgatókönyvben előírt feladatokat és elvárt
kritériumokat. A verseny első fordulójában a csapatok egy jelentés formájában rövid
feljegyzést készítenek, melyben meghatározzák a forgatókönyvben leírt
kiberbiztonsági incidensben érintett intézményi, csoportos és/vagy egyéni
szereplőket, az érintettségük mértékét, valamint a kapcsolódó vélt emberi,
társadalmi, környezeti vonatkozású hatásokat és azok mértékét. A feljegyzésnek
konkrét javaslatokat kell tartalmaznia a szereplők számára a megfelelő
intézkedésekre és válaszokra vonatkozóan. A feljegyzés terjedelme nem haladhatja
meg a 2 oldalt (A/4) 12 betűméret, normál sortáv, Times New Roman betűtípus
alkalmazása mellett.

6.2. Szóbeli forduló: elődöntő

A kvalifikációs fordulóból továbbjutó csapatok kihirdetését követően az eredeti
forgatókönyv kiegészítésre és folytatásra kerül. A csapatok feladata reagálni a
módosult forgatókönyvre és aszerint készülni a szóbeli fordulóra. A továbbjutó
csapatok az értesítéssel együtt kapják meg az új dokumentumokat. Az így
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rendelkezésre álló információk segítségével (korábbi javaslatok átalakítása, új
javaslatok, prioritások megfogalmazása) a csapatoknak felül kell vizsgálni a
korábban elkészített eredménytermékeket és a helyzet kezelésére vonatkozóan el
kell készíteniük döntéshozatali dokumentumot és a szóbeli prezentációjukat.

Az incidenskezelés kapcsán legalább a következő kérdésekre kell válaszolni: Mi
történt? Milyen adatok vagy mely személyek lehetnek veszélyben? Szükséges-e
értesíteni az iskolát a szülőket, esetleg a hatóságokat?

Az elődöntőre 2021. november 12-én kerül sor. A továbbjutó csapatokat sorsolással
kiválasztva 2 szekcióba osztják a szervezők (4-4 csapat).

6.2.1. Döntéshozatali dokumentum

A szóbeli fordulóra a csapatoknak készíteniük kell egy döntéshozatali
dokumentumot, amit PDF formában el kell juttatniuk 2021. november 10. éjfélig
(CET) a szervezők számára a hello@cyex.io e-mail címre. A döntéshozatali
dokumentum nem haladhatja meg az 1 oldalt (A/4) és tartalmaznia kell a felsorolt
feladatok és kapcsolódó kérdésekre vonatkozó megoldási alternatívá(ka)t, a
döntéshozatali folyamatot és javaslatokat az érintett szereplők számára. A
dokumentumra vonatkozóan nincs más előírás. A szövegen kívül tartalmazhat képet,
táblázatot, infógrafikát, de az egy oldalas limitet nem haladhatja meg.

6.2.2. Kiberbiztonsági helyzetjelentés (szóbeli prezentáció)

A csapatoknak a zsűri számára prezentálniuk kell megoldási javaslataikat. A
prezentáció során ki kell térni a rendelkezésre álló információk alapján legjobbnak
vélt megoldásra, ismertetni kell a feltárt adatokat és összefüggéseket. El kell
magyarázni a döntés okát, illetve részletesen ismertetni kell a szükséges
ellenlépéseket. A szóbeli fordulóban bármilyen eszköz igénybevétele engedélyezett,
azonban ezek prezentálásra (pl. PPT vetítésére) nem használhatók.

A prezentáció menete a következő:

● A döntéshozatali dokumentumot a szervezők átadják a zsűrinek.
● Ennek tanulmányozására 1 perc áll rendelkezésre.
● Ezt követően a csapat 10 perces időkeretben, szóban kell prezentálni az

esemény kezelésére vonatkozó javaslatokat.
● A prezentációt követően a csapatok válaszolnak a bírák közvetlen kérdéseire,

melyre szintén 10 perc áll rendelkezésre.
● A csapatok szereplését követően a zsűri a versenyszabályzat mellékletét

képző pontozólap segítségével értékeli a csapat munkáját. Személyes jelenlét
esetén a pontozás idejére a csapatoknak el kell hagyniuk az előadótermet.

● A pontozást követően a zsűritagok egyenként szóban értékelik a csapatok
teljesítményét maximum 7 percben.
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A döntőbe továbbjutó csapatok kiválasztása az elért pontok alapján történik. A
kvalifikációs és elődöntőben együttesen legtöbb pontot elért 2-2 csapat jut a
döntőbe. A továbbjutás tényéről a helyszínen tájékoztatják a csapatokat a szervezők.

6.3. Szóbeli forduló: döntő

A döntő a versenynap délutánján kerül megtartásra. Az elődöntőn legjobban szereplő
szekciónként 2-2 (összesen 4) csapat jut tovább. A továbbjutás tényéről a helyszínen
tájékoztatják a csapatokat a szervezők. A bejelentést követően – az esélyegyenlőség
miatt – a továbbjutó csapatokat a döntő helyszínéről a szervezők külön-külön
elkísérik.

A döntő folyamán az eredeti forgatókönyvben ismertetett kibertámadás ismét
eszkalálódik. A csapatok feladata reagálni a módosult forgatókönyvre. Az
eszkalálódott szkenáriót mindenki 15 perccel a saját szóbeli helyzetjelentésük előtt
kapja meg. Ezalatt az idő alatt kell elkészíteni egy újabb szóbeli helyzetjelentést,
melyben a (megváltozott) zsűri számára be kell mutatniuk a jogi, közösségi és egyéb
vonatkozású javaslataikat (2-4 alternatívát). Ezek közül ki kell választaniuk egyet,
mely alapján ismertetni kell a javasolt pontos lépéseket.

A prezentáció menete a következő:

● A csapatoknak 10 perces időkeretben, szóban kell prezentálni az eseményt és
annak kezelésére vonatkozó javaslatokat.

● A prezentációt követően a csapatok válaszolnak a bírák közvetlen kérdéseire,
melyre szintén 10 perc áll rendelkezésre.

● A csapatok szereplését követően a zsűri a versenyszabályzat mellékletét
képző pontozólap segítségével értékeli a csapat munkáját.

● A pontozást követően a zsűritagok egyenként szóban értékelik a csapatok
teljesítményét.

7. Szabály: Forgatókönyv alapú verseny

A verseny egy fiktív kibertérből eredő rosszindulatú esemény forgatókönyvére
fókuszál, ami több forrásból tevődik össze. A verseny céljával összhangban, a
csapatoknak írásban és szóban is reagálniuk kell a forgatókönyvben foglalt
kiberbiztonsági incidens által közösségi, társadalmi, jogi és biztonsági problémákra.
A verseny minden fordulójában a forgatókönyv és a kapcsolódó feladatok
közzététele oly módon történik, hogy minden csapatnak egyenlő esélye legyen a
felkészülésre.

8. Szabály: Engedélyezett támogatás és csalás

A szervezők arra bíztatják a csapatokat, hogy a kvalifikációs forduló, illetve a szóbeli
forduló előtti időszakban vegyenek igénybe külső segítséget a feljegyzés és a szóbeli
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prezentáció elkészítéséhez. A javaslatok megfogalmazásában, valamint a szakmai
elvek és elvárások betartása kapcsán a csapatok elsősorban a csapatvezetőre
támaszkodhatnak. A kvalifikációs fordulóban elvégzendő technikai feladat
elvégzéséhez is igénybe vehető külső segítség.

A szóbeli fordulóban a prezentáció és a zsűri kérdések közben a csapatok számára
külső segítség igénybevétele nem megengedett. Az éppen nem szereplő csapatok
szabadon konzultálhatnak a csapatvezetővel.

A szóbeli fordulóban bármilyen eszköz igénybevétele engedélyezett. A szóbeli
forduló során tehát a csapatok behozhatnak elektronikus eszközöket (telefon, tablet,
notebook stb.), azonban ezek prezentálásra (pl. PPT vetítésére) nem használhatók,
az csak szóban történik.

A verseny során a csalás nem megengedett és azonnali diszkvalifikációt von maga
után. A versenyből kizárt csapatok küldő intézményeit a szervezők minden esetben
értesítik a történtekről.

9. Szabály: Zsűri

A verseny minden fordulójának értékelését a kiberbiztonság különböző területein
jártas, illetve a szcenárió témájában releváns ismeretekkel rendelkező
szakemberekből (4-5 fő) álló szakmai zsűri végzi. Az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében a pontozás szabványosítottan zajlik, a bírák előre elkészített pontozólap
segítségével értékelik a csapatok teljesítményét a 13. Szabály alapján. Az egyes
fordulókban a zsűri összetétele változhat.

10.Szabály: Megfigyelők, média és műsorsugárzás

A verseny elődöntőjének szóbeli fordulóján limitált számban megfigyelők is részt
vehetnek. A verseny során a megfigyelők nem zavarhatják és nem segíthetik a
versenyző csapatokat, aminek betartására a szervezők külön figyelmet fordítanak.

A döntő mindenki számára nyilvános. Ez alól kivételt képeznek a továbbjutott,
kiberbiztonsági helyzetjelentésüket még be nem mutatott csapatok résztvevői. A
hozzátartozó csapatvezetők a továbbjutás kihirdetésekor dönthetnek afelől, hogy a
csapatukkal tartanak vagy nem. Amennyiben igen, ők sem tartózkodhatnak a döntő
helyszínén addig, amíg sorra nem kerülnek. A csapatok, miután bemutatták saját
prezentációjukat, csatlakozhatnak a döntő nézőihez.

Online részvétel/szervezés esetén a még várakozó csapatok résztvevői csak a
szervezők jelzése után csatlakozhatnak a versenyhez.

A Cyex Camp szervezői fenntartják a jogot, hogy a rendezvényről hagyományos
vagy internetes műsort sugározzanak, továbbá a rendezvényen jelen lehetnek a
média képviselői. Minden résztvevőtől (versenyzők, megfigyelők stb.) elvárt az
etikus, felelős és szakmai viselkedés. A szervezők továbbá fenntartják a jogot, hogy
az Online szervezés esetén felvételt készítsenek az egész versenyről. 16 év alatti
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személyek esetében a részvétel feltéltele a törvényes képviselő (többnyire szülő)
által kitöltött nyilatkozat, mely a felvételkészítést engedélyezi.

11. Szabály: Időmérés

A verseny során a szervezők gondoskodnak arról, hogy az egyes csapatok, valamint
a bírák számára rendelkezésre álló időkeret pontosan betartásra kerüljön. A
csapatokat a prezentáció ötödik, kilencedik és tízedik percében jelzik. Az utolsó
figyelmeztetésre a csapatnak be kell fejeznie a prezentációt akkor is, ha nem ért a
végére. Ellenkező esetben az időkeret túllépése pontlevonással jár. Az időkeret
betartását a zsűri közvetlen kérdései alatt hasonló módon jelezni fogják a szervezők.

12.Szabály: Értékelés és pontozás

Minden csapatot egyformán, öt meghatározó szempont alapján értékel a zsűri a
kvalifikációs fordulóban:

● Kiberbiztonsági összefüggések ismerete,
● A kulcskérdések felismerése,
● A válaszlépésekre vonatkozó alternatívák elemzése,
● Struktúra és szervezettség,
● Eredetiség és kreativitás.

A bírák az értékelés során csak az említett szempontokra vonatkozó útmutatót és az
egységes pontozólapot használhatják. A pontok összesítésével kerülnek
meghatározásra a továbbjutó csapatok.

Pontazonosság esetén a csapatok pontjainak értékelése és összehasonítása a
pontozólapon feltüntetett sorrend szerint valósul meg. Az a csapat jut tovább,
amelyik a kategóriák szerinti páros összehasonlításban először ér el több pontot.
Például, ha A és B csapat 20-20 pontot szerez és a 3.sz. melléklet első
kategóriájában (Kiberbiztonsági normák értelmezése) 6-6 pont szerez, de a
másodikban (A kulcskérdések felismerése) A 4, B pedig 3, akkor A csapat
eredménye kerül előrébb sorsolásra.

A kvalifikációs fordulón kapott pontok és a szóbeli fordulón kapott pontszám
összesítésével alakul ki az elődöntőbe jutott csapatok közötti sorrend.

A pontszámok összesítése után a szekciónként 2-2 legmagasabb pontszámot kapott
csapat jut a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok közötti rangsor a döntő fordulóban
bemutatott és a zsűri által pontozott szóbeli kiberbiztonsági helyzetjelentésen alapul.
A döntőbe jutott 4 csapat között kialakulhat pontegyenlőség. Pontegyezőség esetén
a végső sorrendről a zsűritagok titkos szavazással döntenek.

A pontozólapot a dokumentum végén található melléklet tartalmazza.
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A szóbeli fordulókban minden csapat egyedi, részletes visszajelzést kap a
teljesítményére vonatkozóan, mely kiterjed a döntéshozatali dokumentumra és a
szóbeli prezentációra egyaránt.

A zsűri több kategóriában szavazással határoz a különdíjakról. Ezeket az
elődöntőben elért eredmények alapján teszik. A különdíjak értékelésébe a döntőben
nyújtott teljesítmény nem számít bele.

13.Szabály: Kiesés utáni részvétel megfigyelőként

Mivel a verseny nyílt, ezért minden a selejtező során kieső csapatnak lehetősége van
a szóbeli fordulón (elődöntő, döntő) megfigyelőként jelen lenni. A részvételi
szándékról a szervezőket e-mailben (hello@cyex.camp) 2021. november 2-ig
tájékoztatni kell. A szervezők a kiesett és versenyben levő csapatokat is
egyaránt arra bíztatják, hogy éljenek a verseny kínálta kapcsolatépítési
lehetőségekkel (vegyenek részt az előadásokon, panelbeszélgetéseken stb.).

14.Szabály: Díjak és nyeremények

A verseny első három helyezettet összesen 1 000 EUR-t meghaladó díjazás illeti. A
pénznyereményen kívül a szervezők további díjakat és nyereményeket oszthatnak ki.

A szóbeli fordulón személyesen részt vevő csapatok számára a szervezők oklevelet
állítanak ki.

15.Szabály: Értesítés szabályváltozásról és más információkról

A fenti szabályok tervezési célokat szolgálnak. A Cyex Camp szervezői fenntartják a
jogot, hogy a logisztikai és technikai körülmények függvényében változtassanak a
verseny szabályain. Szabályváltozás esetén a szervezők értesítik a résztvevő
csapatokat a módosítás tényéről és a verseny hivatalos kommunikációs csatornáin
közzéteszik a frissített versenyszabályzatot.

A csapatok folyamatosan értesülnek minden, a versenyt érintő információról és
tudnivalóról a verseny Facebook oldalán.

A VERSENY ÖSSZEFOGLALÁSA, FONTOS IDŐPONTOK

Fontos időpontok

Jelentkezési határidő (regisztráció) 2021. október 1.
1 fordulós forgatókönyv publikálása 2021. október 1.
Kvalifikációs feladat leadási határidő 2021. október 15.
Értesítés az elődöntőbe jutásról 2021. október 20.
Elődöntőbe nem jutott, de a versenyen nézőként
részt venni kívánó csapatok jelentkezése

2021. november 2.

Döntéshozatali dokumentum megküldése 2021. november 10. éjfél
(CET)
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Verseny - elődöntő 2021. november 12.
Verseny - döntő 2021. november 12.

Összefoglaló a verseny menetéről
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Melléklet

FELKÉSZÜLÉSI SZEMPONTOK ÉS PONTOZÓLAP

A csapatoknak a felkészülés során érdemes tekintettel lenniük az alábbiakra:

- Nem érdemes a forgatókönyv ellen küzdeni. A közzétett információkat
valódinak kell tekinteni. A szervezők felhívják a csapatok figyelmét, hogy
energiájukat a forgatókönyvből levonható következtetésekre fordítsák és ne az
információk elfogadhatóságának mérlegelésére.

- Multi-dimenzionális megközelítés. A forgatókönyv elemzésekor érdemes
figyelembe venni a különböző szervezetek (pl.: privát, iskolai, rendvédelmi) és
szakterületek (pl.: jogi, információs technológiai, kiberbiztonsági) eltérő
megközelítését.

- Kreativitás. A kiberbiztonságot érintő stratégiai döntések a különböző
szektorok szereplői közötti folyamatos párbeszéd eredménye, ezért nincs egy
helyes válasz alternatíva a forgatókönyvben szereplő válsághelyzetre.
Számos ötlet és elképzelés kipróbálható a válaszlépések kialakítása során.

- A kérdések elemzése elkerülhetetlen. A verseny egyik kihívása, hogy a
versenyzők képesek legyenek komplex kérdésekkel foglalkozni és a
döntéshozatal során a legjobb válaszlépéseket találják meg, mérlegelve az
előnyöket és hátrányokat a gyakran ellentétes érdekek között.

- Hatásosság. A cél a helyzet elemzése mellett stratégiai alternatívákat
megában hordozó helyzetmegoldás kidolgozása és bemutatása, amelyek egy
valódi kiberbiztonsági helyzet esetén is megvalósíthatók.

Bírálati szempontok

A zsűri a lenti táblázatban szereplő öt kategória alapján értékeli a csapatok írásos és
szóbeli teljesítményét. A bírálati szempontokkal kapcsolatos kérdés esetén a verseny
szervezői állnak rendelkezésre.

Szempontok Iránymutatás

Kiberbiztonság
i

összefüggések
ismerete

[7 pont] A csapat kimagasló ismeretekkel rendelkezik a
kiberbiztonsághoz kapcsolódó összefüggésekkel, minden részletre
kiterjedően képes megnevezni az érintett szereplőket és az
alkalmazható eszközöket.
[4 pont] A csapat általános ismeretekkel rendelkezik a
konfliktusokhoz kapcsolódó összefüggésekkel, azonosította, de
nem teljes körűen a megfelelő szereplőket és eszközöket.
[1 pont] A csapat a kiberbiztonsághoz kapcsolódó ismeretei
korlátozottak.

A
kulcskérdések

felismerése

[7 pont] A csapat sikeresen felismerte válaszolt a forgatókönyv
által teremtett helyzetben felmerülő, kritikus fontosságú
kiberbiztonsági kérdésekre.
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[4 pont] A csapat csak néhány szembetűnő kiberbiztonsági
kérdést ismert fel, vagy bár felismerte a kiberbiztonsági
kérdéseket, nem fogalmazott meg válaszlépéseket mindegyikre.
[1 pont] A csapat felhívta a figyelmet néhány általános
kiberbiztonsági kérdésre és/vagy olyan kérdésekre fókuszált, ami
nem kapcsolódik a forgatókönyvhöz.

A
válaszlépésekr

e vonatkozó
alternatívák
elemzése

[7 pont] A csapat által javasolt stratégiai alternatívák ténylegesen
a forgatókönyvre reagálnak. Alaposan elemezték az egyes
alternatívák közötti eltéréseket, kompromisszumokat.
[4 pont] A csapat által javasolt stratégiai alternatívák csak részben
reagálnak a forgatókönyvre/nem relevánsak és/vagy egyes
részekből hiányzik/nem kellően megalapozott az elemzés vagy
indoklás.
[1 pont] A csapat által javasolt stratégiai alternatívák nem
relevánsak a forgatókönyv szempontjából vagy nincsenek
megfelelő elemzéssel alátámasztva és/vagy a csapat
elmulasztotta a válasz alternatívák elemzését.

Struktúra és
szervezettség

[7 pont] A csapat hatékonyan, világosan és röviden mutatta be a
válaszokat és átfogóan kommunikálta a javasolt alternatíva
kiválasztását elősegítő elemzést.
[4 pont] A csapat megfelelően prezentálta a javasolt
válaszlépéseket, de a prezentáció nélkülözte az alternatívákra
vonatkozó koherens elemzést és/vagy hiányzott a javasolt
alternatíva indoklása.
[1 pont] A csapat prezentációja nélkülözte a koherenciát és
tömörséget, ami akadályozta az alternatívák hatékony
bemutatását.

Eredetiség és
kreativitás

[7 pont] A csapat eredeti, kreatív és innovatív megoldási
javaslatot készített, amely túlmutat a bevett gyakorlatokon és
szakirodalmon.
[4 pont] A csapat egyedileg közelítette meg a kiberbiztonsági
helyzetet, de túlzott mértékben a jól ismert megoldásokra
hagyatkozott.
[1 pont] A csapat forgatókönyvvel kapcsolatos törekvései
megálltak a szervezők által biztosított felkészülési anyagoknál,
csekély eredetiséget közvetítve.
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