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Rövid bemutatkozás
Dr. Tarján Gábor

• Szervező-vegyészmérnök - MSc (VE 1986)
• Mérnök-közgazdász (BKE 1992)
• MBA (BME 2000)
• PhD (BCE 2020)
• CMC – „hites vezetési tanácsadó” (VTMSZ - ICMCI)
• CISA – bejegyzett információrendszer felülvizsgáló (ISACA) – 2007 április óta
• CISM - bejegyzett információbiztonsági menedzser (ISACA) – 2007 november óta
• CGEIT – bejegyzett  vállalati informatikai menedzser (ISACA) – 2010 május óta
• 35+ év vezetési tanácsadás
• 30+ év tréneri, oktatói tapasztalat
• 5 év cégvezetés
• 20+ év információbiztonság 
• Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület alelnöke
• ISACA Bp Chapter - Etikai Bizottság elnöke (2009.05.20. – 2012.02.08.)
• ISACA Bp Chapter – az elnökség tagja (2012.02.09. – 2018.02.14.), a 

Minősítések munkacsoport vezetője (2016.02.10-2018.02.14) (2019.02.13 
– 2022.03.09)

• ISACA Bp Chapter – Etikai Bizottság tagja (2018.02.14-2019.02.13)



Miért vagyok alkalmas?
• Sok éves tagság a szervezetben
• Korábban ellátott társadalmi funkcióm (EB elnök, 

Certifications Director, EB tag, al-elnök) és az előző ciklusban 
ellátott funkcióm (EB tag) által a szükséges és specifikus 
tapasztalatokkal rendelkezem

• A vállalt feladataimat ebben a ciklusban is tisztességgel 
elláttam (pl. e-learning)

• CISA, CISM, CGEIT minősítésekkel rendelkezem, tehát 
ismerem az Egyesület által képviselt szakmák hátterét

• Kész vagyok továbbra is a szabadidőm egy részét az 
egyesületi célok szolgálatában eltölteni

• Más szakmai szervezetekben viselt funkcióim révén összekötő 
kapocs lehetek a szakma szervezetei között (lásd 7P!)

• Hivatalos CISM felkészítő kurzusok oktatója voltam



Új (vagy régi) eredmények, vállalások
• Megválasztásom esetében a következőket tudom hozzátenni 

az Egyesület munkájához a megpályázott pozíción 
túlmenően:
– Működtetem az e-learning felületet (jelenleg 150 

tagtársunk rendelkezik kérése alapján account-tal)
– Részt veszek az Éves Konferencia és ISACA Est 

szervezésében és lebonyolításában (standfelelős, 
műsorvezető, stb.)

– Képviselem az Egyesületet más szakmai szervezetekben 
(pl. Hétpecsét)

– Képviselem az Egyesületet más ún. nagyrendezvényeken 
(lásd ITBN ISACA stand)

– +Vállalások:
• Az „új” minősítések (pl. CSX-P, CDPSE, ITCA, CET) 

promóciója
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
/

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


