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Rövid bemutatkozás
Tarján Gábor

• Szervező-vegyészmérnök - MSc (VE 1986)
• Mérnök-közgazdász (BKE 1992)
• MBA (BME 2000)
• korábban nemzetközi bejegyzésű vezető felülvizsgáló (Lead Assessor/Auditor - IQA 

IRCA)
• 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
• 31 év vezetési tanácsadás
• 26 év tréneri, oktatói tapasztalat
• 5 év cégvezetés
• 19 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) és 2019.02.13-2020.02.12)
• ISACA Bp Chapter – Etikai Bizottság tagja (2018.02.14-2019.02.13)
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Megpályázott pozíció

• A lehetséges pályázható pozíciók közül az alábbi pozíciót 
érzem a legközelebb magamhoz:
– Minősítések munkacsoport vezetője (Director, 

Certifications): A Minősítések munkacsoport felkészítő kurzusokat szervez az 
ISACA minősítő vizsgáira, illetve COBIT oktatási tevékenységeket végez. A 
munkacsoport vezetője összefogja a fenti tevékenységeket, biztosítja, hogy azok a 
tervezett költség és időkeretbe beleférjenek. Kezeli a kurzusok végrehajtásához 
szükséges szerződéseket.

• Vizsga felkészítő CISA/CISM/CGEIT/CRISC képzések és vizsga menedzselése 
(felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsga jelentkezés kezelése).

• a CSX minősítésekkel kapcsolatos vizsga felkészítő képzések és vizsga menedzselése 
(felkészítő tanfolyamok szervezése, megtartása, vizsga jelentkezés kezelése).

• Koordinálja a CobiT-tal kapcsolatos tevékenységeket.
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Miért vagyok 
alkalmas?

• Sok éves tagság a szervezetben (Platinum membership)
• Korábban ellátott társadalmi funkcióm (EB elnök, EB tag, Minősítések 

munkacsoport vezetője) és az előző ciklusban ellátott funkcióm 
(Minősítsek munkacsoport vezetője) által a szükséges és specifikus 
tapasztalatokkal rendelkezem

• A vállalt feladataimat ebben a ciklusban is tisztességgel elláttam
• 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 (pl. 7P)
• Korábban hivatalos CISM felkészítő kurzusok oktatója voltam
• Munkahelyem (MagiCom Kft.) támogatja társadalmi szerepvállalásom
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Új (vagy régi) 
eredmények

• Megválasztásom esetében a következőket tudom hozzátenni 
az Egyesület munkájához a megpályázott pozíción túlmenően:
– Működtetem az e-learning felületet (jelenleg 110+ 

tagtársunk rendelkezik kérése alapján account-tal)
– Vizsgafelkészüléshez orientációs előadást tartok az 

érdeklődőknek (az előadás video verziója most is 
hozzáférhető a honlapon)

– 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)
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