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Sebők Viktória lett az „Év információbiztonsági újságírója”

2010. május 19., Budapest –  A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület céljai között szerepel 
az  információvédelem  kultúrájának  és  ismereteinek  magyarországi  terjesztése.   Ezen  céllal 
összhangban  2006-ban  megalapította  az  „Év  információbiztonsági  újságírója”  címet,  melyet 
évente hirdet meg. Az idei évben az értékelés után Sebők Viktória, a Figyelő Hetilap  külsős 
munkatársa vehette  át  az  erkölcsi  elismeréssel  járó  díjat  az  Egyesület  május  19.-ei 
„Információvédelem menedzselése” XLI. Szakmai fórumán. 

A  2005-ben  a  már  2001-től  információvédelemmel  foglalkozó  értékteremtő  munkacsoport  12 
magánszemély tagjából  alakult  a  Hétpecsét  Információbiztonsági  Egyesület,  mely  alapszabályában 
céljaként  jelölte  meg  az  információvédelem  kultúrájának  és  ismereteinek  terjesztését,  és 
információvédelmi szakmai műhely létrehozását. Ennek szellemében évente öt alkalommal tartanak 
nyílt  szakmai  fórumot,  melyre  előadónak a szakma kiválóságait  hívják meg.  Az Egyesület  évente 
meghirdeti  az  „Év  információbiztonsági  újságírója”  és  az  „Év  információbiztonsági  dolgozata” 
pályázatokat.  Minden évben felméri  az  információbiztonsági  auditok  magyarországi  elterjedtségét. 
Tavaly Hétpecsétes történetek címmel adta ki az ISO 27001-es szabvány 39 kontrollcsoportja köré 
szervezett  közérthető információbiztonsági könyvét,  amely esettanulmányokon keresztül mutat rá a  
védelem fontos kérdéseire.

Az  idén  ötödik  alkalommal  meghirdetett  az  „Év  információbiztonsági  újságírója”  címet  Sebők 
Viktória,  a  Figyelő  Hetilap  külsős  munkatársa  kapta,  az  Egyesület  rendes  tagjaiból  álló  bíráló 
bizottság döntése alapján. 

A díjazott  a közgazdasági szakközépiskola elvégzése után a jegybank nemzetközi bankkapcsolatok 
főosztályán  dolgozott.  Később  műszaki  tanulmányokat  folytatott,  mely  közben  folyamatosan 
dolgozott.  A  jegybanki  átszervezések  miatt  egy  informatikai  tanácsadó  céghez  került,  ahol  
projektvezetőként  és  tanácsadóként  részt  vehetett  több  kutatás-fejlesztési  és  hálózatelemzési  
projektben. Diplomájának átvételekor már elismert szakmai háttérrel rendelkezett. Ezután kezdte el az  
újságíró  iskolát,  melynek  eredményeként  már  bátran  ír  számos  témában  és  az  íráskészségében 
észrevehető a szakmai múlt.

Sebők Viktória az Egyesület fórumán Kincses kamra, avagy a közösségi oldalak veszélyei  címmel  
tartott  előadást.  Véleménye  szerint  ezek  az  oldalak  zseniálisak,  mert  következmények  nélkül 
elmondhatjuk a  véleményünket,  korlátlan információmennyiséget  oszthatunk meg  egymással  rövid 
határidőn belül,  viszont  pont  ezek a  pozitívumok miatt  veszélyesek  is,  hiszen személyes  adataink 
kerülnek veszélybe. A veszélyek kiküszöbölésére különböző védekezési lehetőségeket is ismertetett,  
melyek megfogadásával elkerülhetjük az adathalászatot, valamint az adatainkkal való visszaéléseket.

Az  „Év  információbiztonsági  újságírója”  címet  az  Egyesület  május  19.-ei  „Információvédelem 
menedzselése” XLI.  Szakmai  fórumán vette  át  Sebők Viktória  Gasparetz  Andrástól,  az  Egyesület  
elnökétől. 
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