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ARS POETICA
Miért jó Informatikai Biztonsági vezető? Milyen képességekkel 
rendelkezik, amelyek sikeressé teszik?

INNOVÁCIÓ
• Milyen innovatív megoldásokat vezetett be az elmúlt időszakban 

(1-3 év)? 
• Milyen módon változott a vezetői szerepe? 
• Milyen módon változott szervezeten belüli elfogadottsága?
• Milyen kihívásokkal szembesült? Hogyan kezelte ezeket? 

BIZTONSÁG ÉS HATÉKONY MŰKÖDÉS
A gazdasági szereplők előtt álló egyik legnagyobb kihívás a 
termelékenység javítása, a biztonságos informatikai környezet 
fejlesztésével. Milyen IT biztonsági megoldást vezetett be, vagy fog 
bevezetni a közeljövőben, amely az Ön vállalata vagy szervezete 
informatikai biztonságát és termelékenységét jelentősen javította 
vagy javítani fogja? 

ÁGAZATI ICT TRENDEK 
Melyek azok a ICT vagy más műszaki trendek, amelyek érinteni 
fogják az Ön által képviselt ágazat működését? Hogyan tervezi 
ezeknek a bevezetését? 

ÉRTÉKTEREMTÉS
Legújabb technológiák hasznosítása az üzleti folyamatokban – 
mutasson be egy valódi értékteremtő megoldást.

 AZ ÉV INFORMATIKAI  
BIZTONSÁGI VEZETŐJE

A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) – együttműködve az ISACA-val – 2022-ben új pályázatot 

indít az érdeklődő szakemberek részére, s ezennel kiírja az év Informatikai Biztonsági Vezetője pályázatát. 

A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az informatikai biztonsági vezetők tevékenységének fontosságára, valamint 

díjjal ismerje el az évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó Informatikai Biztonsági Vezető munkáját. 

A díjat a VISZ és ISACA által kijelölt független szakmai bizottság bírálja el, amelyre az informatikai biztonsági vezetőket 

(IBF, IBV stb.) jelölhetik szakmai szervezetek, cégek valamint zsűritagok egyaránt.

A jelentkezéseket rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők.

A VISZ és ISACA által felkért független zsűriben szakmai szervezetek képviselői, valamint újságírók vesznek részt:

A jelölések beérkezésének határideje: 2022. június 30.
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2022. július 30.
A meghallgatás várható időpontja:  2022. augusztus 15.


