Horváth Pál ISACA Magyarországi Egyesület elnökségi tagjelölt pályázata, 2020.
Rövid bemutatkozás
Az Egyesület alelnökeként és elnökségének tagjaként két ciklus óta Membership
Director és a Tagság Munkacsoport vezetője feladatokkal foglalkoztam. Örülök,
hogy ez idő alatt az Egyesület létszáma minden évben stabilan növekedni
tudott, és a szakmai minősítéseink száma is gyarapodott. A növekedésünk során
több esetben kaptunk elismerést az ISACA Global-tól (Pl. Retention Award díj)
és rendszeresen kiemelkedő eredmény érünk el a tagsági megújítások
arányában (stabilan 90% felett), ami egyértelmű visszaigazolás tagjainktól
munkáink sikerességére és értékeire.
Eredményként tekintek arra, hogy új alapokra helyeztük az ISACA Global és a Budapest Chapter
szervezeti együttműködését, más chapterekkel ellentétben folyamatosan teljesíteni tudjuk a központ
előírásait. Széles körű és tartalmas tájékoztatást nyújtunk az eseményeinkről, aktivitásunkról,
sikereinkről tagjainknak, együttműködő partnereinknek és érdeklődőinknek.
Örülök, hogy ezekhez az eredményekhez én is hozzájárulhattam.
Fontosnak tartom, hogy tisztségviselőink között a hölgyek mindenkor jelen legyenek és arányuk
fokozatosan emelkedjen, mert egyedülálló értékeket adnak a szervezet számára. A Cybersecurity-CSX
sorozatú új minősítéseinket szeretném népszerűsíteni és a következő időszakban arra számítok, hogy
több tagunk is ezeket választja és sikeresen vizsgázik.
Úgy gondolom, hogy az ISACA sikereit tovább fogja növelni, ha a fiatalok felé képes lesz nyitni és olyan
szervezetté tud válni, amiben a diákok és a szakmával ismerkedő juniorok is értékeket találnak. Ennek
érdekében az elmúlt évben számos fiatalokat célzó kezdeményezést indítottunk.
Az alábbi ISACA klasszikus minősítésekkel rendelkezem:

ISACA CSX minősítéseim:

Több mint 20 éve foglalkozom informatikával és információbiztonsággal, végzettségem mérnök
informatikus. Informatikai rendszer- és biztonságmenedzsment tapasztalattal rendelkezem, 10+ éve
biztonsági szakértői szakirányra specializálódtam. 10 évig dolgoztam pénzintézetnél, számos MNB
auditban működtem közre, biztonságirányítási rendszerekkel foglalkoztam.
2010 óta saját tanácsadó cégemet vezetem.

Megkaptam a Gábor Dénes Főiskola „20 év - 20 karrier” elismerését és több mint tíz éve állatkerti
nevelőszülő vagyok.
Mely pozíció(k)ra pályázol (pozíció(k) megnevezése):
Alelnök és Elnökségi tag, Tagság munkacsoport vezetője
Miért vagy alkalmas a pozíciók betöltésére
Szeretném folytatni a megkezdett munkát Alelnökként és az Elnökség tagjaként, remélhetőleg a
korábbi sikereket kiteljesítve és még jobb eredményeket elérve.
Az Egyesület életében önkéntes munkámmal aktívan részt veszek, rendezvényeink nagy részén én is
képviselem a Chaptert.
Ciklusom alatt minden elnökségi ülésen részt vettem, minden döntésben részt vettem, pontosan
ismerem az Egyesület helyzetét, feladatait, terveit, nehézségeit.
Mielőtt az ISACA tisztségviselője lettem volna, önkéntesként évekig a kiemelt eseményeink
lebonyolításában segédkeztem.
Korábban Felügyelő Bizottsági tagként segítettem az Egyesületet.
Látok a szervezetben fejlődési lehetőségeket és elképzeléseim is vannak ezek megvalósítására.
Szívesen fektetek további munkát az Egyesület feladatainak, szerepvállalásának és küldetésének
teljesítése érdekében.
Az egyesületi feladatok megoldása együttműködést és csoportmunkát igényel, melyek során
kezdeményezni, ötletekkel előállni, érvelni és elfogadni is kell tudni. Tanácsadóként nap mint nap így
dolgozom.

