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Kihirdették az „Év információbiztonsági szak- és diplomadolgozata” címet

2010. szeptember 17., Budapest – A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület kihirdette az „Év 
információbiztonsági  diplomadolgozata”  és  az  „Év  információbiztonsági  szakdolgozata” 
pályázat nyerteseit. Az idén már ötödik alkalommal kiírt pályázatokkal az Egyesület célja, hogy 
támogassa azokat a fiatal információbiztonsággal foglalkozó egyetemi és főiskolai hallgatókat, 
akik szakdolgozatukat  vagy diplomadolgozatukat  az információbiztonság témakörében írják. 
2010-ben  Füzesi  Tamás  –  a  Budapesti  Corvinus  Egyetem  hallgatója  -  nyerte  az  „Év 
információbiztonsági  diplomadolgozata”  díjat  és  Paulik  Tamás  –  a  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója - vitte el az „Év információbiztonsági szakdolgozata” 
címet. 

Az „Év információbiztonsági  diplomadolgozata  és  szakdolgozata”  cím nyilvános  pályázatként  lett 
kihirdetve, amin a magyarországi  felsőoktatási intézmények hallgatói indulhattak.  Az értékelést az 
Egyesület bíráló bizottsága egyhangúan ítélte oda Füzesi Tamásnak a diplomadolgozat kategóriában a 
„Hálózati biztonság” című dolgozatáért. Szakdolgozat kategóriában Paulik Tamás „Kliensoldali webes 
tartalomtitkosító eszköz készítése” című dolgozatát díjazta az Egyesület.

A nyertes diplomadolgozat témája a vállalati hálózatok informatikai biztonságának újszerű kérdéseit  
ismerteti,  különös  tekintettel  a  külső  helyszínekről  végzett  hálózat  használatot  igénylő  céges 
munkavégzésre.

A nyertes szakdolgozat arra vállalkozott, hogy elkészít egy szoftver tervet és implementációt, mellyel  
a  felhasználók  megvédhetik  privátszférájukat  a  WEB  2.0  –ás  folyamatokban  rejlő  lehetséges 
visszaélésekkel  szemben.  A  szoftver  lehetőséget  ad  a  weboldalakon  bevitt  szöveges  információk 
titkosítására, így segítve elő az információ biztonságát és biztosítva a hozzáférés vezérlést ott, ahol az 
másképp nem megoldható.

A rendezvényen a két díjazott ismertette pályázatát, majd válaszolt a szakmai közönség kérdéseire. Az  
erkölcsi elismeréssel  és jutalommal  járó díjat az Egyesület  elnöke Gasparetz András, alelnöke Dr. 
Ködmön István, valamint az Országgyűlés Adatvédelmi Biztosának hivatali képviseletében Szádeczky 
Tamás  együtt  adták  át  szeptember  15-én  az  Egyesület  „XLII.  Információvédelem  menedzselése 
szakmai  fórumán”.  Idén is,  immár  második  alkalommal  a  nyertesek az  utazási  utalvány mellett  a 
Herendi Porcelánmanufaktúra „bölcs bagoly” porcelánfiguráját is átvehették Dr. Ködmön Istvántól a 
Herendi Porcelánmanufaktúra termelési igazgatójától.

A fórumon elhangzott Szádeczky Tamás adatvédelmi szakértő az Adatvédelmi Biztos nevében tartott 
előadása, valamint Dr. Dósa Imre, a Magyar Posta adatvédelmi felelősének és Krasznay Csaba, a HP 
Magyarország IT biztonsági tanácsadójának színvonalas prezentációja.
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