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Schopp Attila lett az „Év információbiztonsági újságírója”

2011. május 18, Budapest – A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület 2006-ban megalapította 
az  „Év  információbiztonsági  újságírója”  címet,  melyet  minden  évben  nyílt  pályázati  felhívás 
keretében hirdet meg. Az idei évben is több pályázat érkezett, és az értékelés után Schopp Attila,  
az IT-Business rovatvezető újságírója vehette át az erkölcsi elismeréssel járó díjat az Egyesület  
május 18-ai „Információvédelem menedzselése” XLVI. szakmai fórumán. 

Az  idén  hatodik  alkalommal  meghirdetett  az  „Év  információbiztonsági  újságírója”  címet  Schopp 
Attila, az IT-Business rovatvezető újságírója kapta, az Egyesület rendes tagjaiból álló bíráló bizottság 
döntése alapján. Az „Év információbiztonsági újságírója” erkölcsi elismeréssel kívánja az Egyesület 
azon újságírók  teljesítményét  elismerni,  akik  sokat  tesznek az  információvédelmi  tudatosságért,  a 
témában rendszeresen publikálnak és felhívják a figyelmet a téma fontosságára.

A  díjazott  az  Eötvös  Lóránd  Tudományegyetem  angol-történelem  szakán  végzett  1991-ben. 
Pályafutását az IDG Hungary újságírójaként kezdte 1994-ben a Computerworld magyar kiadványánál, 
ahol  később rovatvezetői,  majd  főszerkesztő helyettesi  megbízást  kapott.  2003-tól  a  Vogel  Burda 
Communication-nál,  2008-tól  Vogel  Burda-tól  kivált  IT-Business  Publishing  Kft-nél  látja  el 
szerkesztői feladatait, ahol az információ és kommunikációs technológia üzleti aspektusait, valamint  
az üzlet IT aspektusait taglalja.

A Hétpecsét Egyesület  fórumán Schopp Attila az „Ahol az adatvédelem nem a szerencse dolga –  
Lottónyertesek  és  a  személyes  adatok  védelme”  címmel  tartott  előadást.  Előadásában  taglalta, 
mennyire fontos az adatok védelme, és az eljárás is hasonló lehet, akár 100 millió ügyfélről, akár 1  
ügyfél adatáról van szó. A szerencsejátékban nagyon fontos szerepet kap az azonosítás, a játék során 
alkalmazott technológia felügyelete, a sorsolás folyamatainak védelme, valamint az emberi tényező,  
mint  kockázati  tényező  csökkentése,  hiszen  könnyen  előfordulhat,  hogy a  rendszert  akarják  vagy 
manipulálni vagy kijátszani.

Az  „Év  információbiztonsági  újságírója”  címet  az  Egyesület  május  18-ai  „Információvédelem 
menedzselése” XLVI.  szakmai  fórumán vette  át  Schopp Attila  Gasparetz  Andrástól,  az  Egyesület  
elnökétől. 

***
További információ: www.hetpecset.hu

Gasparetz András, elnök elnok@hetpecset.hu tel.: (20) 434 9000
Csuka Dénes, titkár titkar@hetpecset.hu tel.: (70) 311 4220

mailto:titkar@hetpecset.hu
mailto:elnok@hetpecset.hu

