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Rövid bemutatkozás 

Az Egyesület jelenlegi alelnökeként és elnökségi tagjaként hozzám tartoznak a 
tagsági feladatok, és az elmúlt években az operatív feladataim köre 
folyamatosan nőtt, egyre több témát és feladatot vállaltam az elnökségi 
teendők közül. 
Az ISACA Global és a chapterek felé irányuló tevékenységeink jelentős részét 
kezelem alelnökként, a nemzetközi kapcsolatainkban sikerült több chapter 
vezetőjével személyes kapcsolatokat kialakítanom, melyek segítettek a nagy 
sikerrel megrendezett, 2020. évi első virtuális konferenciánk előkészítésében, a 

neves külföldi előadók meghívásában. 
Kitartó munkánk eredményeként az Egyesület létszáma minden évben stabilan növekedni tudott, és a 
szakmai minősítéseink száma is gyarapodott, a membership director feladataim kezdete óta minden 
évben kiemelkedő eredményt érünk el a tagsági megújítások arányában (stabilan 90% felett). 
Ez 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. 
Az Egyesület a legtöbb területen áttért az elektronikus működésre, a digitális eszközök használata 
zökkenőmentes működést tett lehetővé a pandémia időszakaiban is. 
Örülök, hogy ezekhez az eredményekhez én is hozzájárulhattam és remélem, hogy a jövőben elnökként 
tovább tudom segíteni tisztségviselőink és önkénteseink munkáját. 
 
Fontosnak tartom, hogy saját szervezésben el tudtuk indítani a CISA képzéseket és a jövőben remélem 
sikerül más minősítéseink kapcsán is hivatalos vizsgafelkészítő oktatást rendeznünk. 
Folytatjuk a fiatalok támogatását, mert jövőre ők lesznek a friss tagjaink! Ehhez kapcsolódóan erősítjük 
az oktatási intézményekkel kialakított kapcsolatainkat. 
Ameddig csak lehet, megőrizzük szolgáltatásaink ingyenességét és fejlesztjük azokat, hogy minél több 
tagunk és vendégünk számára legyenek elérhetők. 
 
Az alábbi ISACA core minősítésekkel rendelkezem: 

 
További ISACA 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): 
Elnöki pozíció 
 
Miért vagy alkalmas a pozíciók betöltésére 
Szeretném folytatni a megkezdett munkát elnökként, a szervezet stratégiai és operatív feladataival 
foglalkozva, az elnökségi tagokkal közvetlen kapcsolatban. 
Az Egyesület életében önkéntes munkámmal aktívan részt veszek, rendezvényeink nagy részén én is 
képviselem a Chaptert. 
Eddigi szerepvállalásom során minden elnökségi ülésen részt vettem, minden döntésben részt vettem, 
pontosan ismerem az Egyesület helyzetét, feladatait, terveit, nehézségeit. 
Mielőtt a Budapest Chapter megválasztott tisztségviselője lettem volna, önkéntesként évekig a kiemelt 
eseményeink lebonyolításában segédkeztem. 
Korábban Felügyelő Bizottsági tagként segítettem az Egyesületet. 
 
Elért eredményeinket szeretném stabilizálni, a fejlődési lehetőségeket felismerni és megvalósítani. 
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. 
 


