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Speciális képzés: 
 

 1960-tól folyamatosan a vezetéstudománnyal és a számítástechnikával kapcsolatos 
számos hazai és külföldi tanfolyam elvégzése (pl.: 1993-94-ben informatikai stratégiai 
tervezés, SSADM-szabványon alapuló adatbázis-tervezés és –szervezés, HP-UNIX 
üzemeltetése és felhasználása, kliens-szerver architektúra realizálása HP-
eszközbázison a NewWave-OpenMail-Qbe Vision-Sybase felhasználásával IV. gene-
rációs adatbázis-fejlesztési eszközök, LAN és WAN hálózatokon alapuló információs 
rendszerek (Pl.: irodaautomatizálás, PKI alkalmazások) tervezése, szervezése, üze-
meltetése és auditálása); 

 Több, a projektirányítással és IT ellenőrzéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi (pl.: 
International Institute for Management Development (IMD) 1994, Nemzetközi Mene-
dzserközpont 1993, EU-PHARE hazai és nemzetközi szakképzések, USA BCISA 
1995.-től folyamatosan különböző ISACA tanfolyam elvégzése. 

 1995-től folyamatosan több, az információs rendszerek ellenőrzésével, kockázat me-
nedzsmenttel, IT felügyelettel kapcsolatos hazai és nemzetközi (pl.: FRB USA, OCC 
USA, FDIC USA, BIS [Basel, Róma, Luxemburg Páris] ISACA [USA, Frankfurt,. Bu-
dapest] stb.) tanfolyam elvégzése. Szabályozás, szabványosítás és azok implementá-
lása az IT biztonság (pl. MSZ ISO/IEC 17799-1,2:2002, ISO 19011:2002, ETSI 
_ts_102023, ETSI_ts_101456, ETSI_ts_102042, ETSI_tr_102040v010101, 
EU32002l00581 stb.) 
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 Hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati képzés az adatvédelem, adatbiztonság, 
rendkívüli helyzetkezelés és a fehérgalléros bűnözés a pénzintézeti szektorban2 terü-
leteken. A tanfolyamok egy része általános, másik része pénzintézet specifikus volt. 

 Rendelkezem a vezető köztisztviselői munkakör betöltéséhez szükséges alap és 
szakképesítésekkel.  

 (A nemzetközi és a külföldi tanfolyamok angol nyelven folytak.) 
 
Nyelvismeret: 
 

 Angol: írás, olvasás: közepes, beszéd: tárgyalásszintű 

 Német: szakszöveg-olvasás, beszéd: alapszint 

 Orosz: szakmaival bővített felsőfokú nyelvvizsga 
 
 
Szakmai tevékenységek: 
 
2002-től az IN-AUDIT KFT-ben ügyvezető-partner: 
 
Feladatom többek között: 

 Pénzintézetek informatikai rendszerének auditálása. 

 Pénzintézetek informatikabiztonsági auditálása, 

 Az Informatikai és biztonsági tanácsadási, ellenőrzési és oktatási üzletág kiépítése és 
szakmai irányítása  

 Információs rendszerek ellenőrzéséhez számítógéppel támogatott módszerek és szer-
számok fejlesztése, adaptációja 

 Biztonsági rendszerek fejlesztése, bevizsgálása, szabályozása és az adekvát kontroll 
rendszerek kiépítése 

 Informatikai oktatás 
 
2002 júniusától a Hírközlési Felügyeletnél, részmunkaidőben az elektronikus aláírással 
kapcsolatos felügyeleti feladatokhoz szakértői és auditori feladatok ellátása 
 
Feladatom többek között: 

 Jogszabályok és szabályozások előkészítése a PKI területén; 

 Felügyeleti módszertani ajánlások és szakmai vélemények kidolgozása a felügyeleti 
(pl. PKI és egyéb az IT biztonsággal összefüggő) feladatok ellátásához; 

 Engedélyezési eljárásokhoz auditori feladatok elvégzése; 

Előző munkahelyeim: 
 
1990. augusztusától 2002 júniusáig a PSZÁF-nél, illetve annak jogelődeinél (PM, BAF, 
ÁPTF) dolgoztam, utolsó beosztásom főosztályvezető  
 
Feladatom többek között: 

 1995-től folyamatosan a Felügyelet hatáskörébe tartozó több mint ezer szervezetnél az 
intézményi és intézményközi informatika felügyeleti szempontú ellenőrzésének mód-
szertani megalapozása és a vizsgálatok végzése illetve koordinálása. Ennek a feladat 
csokornak a keretén belül a szabályozási és módszertani feladatokon túl, 1997-98-ban 
beindítottuk a Bankok és Takarékszövetkezetek, 1999-ben a bankcsoportok és a sza-
kosított hitelintézetek, 2000-ben a tőkepiaci intézmények és a biztosítók informatikai 
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vizsgálatát. A vizsgálatok kiterjednek az engedélyezés és a folyamatos működés rend-
szeres és speciális ellenőrzésére. 

 1997-2000 I. Féléve között az informatika felügyeletén túl feladatom volt a Felügyelet  
hatáskörébe tartozó intézmények 2000. Évi dátumváltás probléma megoldásának felü-
gyeleti feladataira létrehozott projekt irányítása és részvétel az országos koordinációs 
szervek munkájában. 

 1998-tól feladatom volt a Felügyelet felkészítése a dematerializált értékpapír kereske-
delemre illetve az elektronikus (bankkártya, e-banking, home-banking, internet-
brókerelés, elektronikus átutalások stb.) bankolásra, a kapcsolódó PKI, illetve az elekt-
ronikus aláírási infrastruktúra felügyeleti feladatainak előkészítése. A feladat speciális 
részeként vettem részt az elektronikus tőzsdei kereskedés valamint az internetes szol-
gáltatások felügyeleti feladatainak kialakításában, a szabályozás és az ellenőrzés vég-
rehajtásában. A MEH és az IKB szakértőjeként folyamatosan részt veszek az elektroni-
kus kereskedelemmel összefüggő és a kapcsolódó biztonságos IT infrastruktúra kor-
mányzati feladatainak végrehajtásában.  

 1996-ban meghívást majd ösztöndíjat kaptam az USA kormányától az Egyesült Álla-
mok bankrendszerének informatika felügyelet szempontú ellenőrzésének megismeré-
sére abból a célból, hogy az ottani tapasztalatokat fel lehessen használni a magyar fe-
lügyeleti munkák továbbfejlesztéséhez. A több mint fél éves USA-beli tartózkodásom 
során az elméleti képzésen túl, folyamatos gyakorlati képzésként részt vehettem a nagy 
felügyeleti szervek (Federal Reserve Board [FRB], Office of the Comptroller of the Cur-
rency [OCC], Federal Deposit Insurance Corporation [FDIC]) különböző helyszíni és 
helyszínen kívüli ellenőrzési munkájában is, megismerhettem különböző kockázat me-
nedzselési technikákat, módszereket, ellenőrzés módszertani fejlesztéseket is.  

 1990-től folyamatosan a Felügyelet képviselete a hazai és nemzetközi információs 
rendszerek auditálásával, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos szervezetek-
ben. 

 A Felügyelet képviselete informatikai-számítástechnikai kérdésekben. 

 A 1992-től folyamatosan a Felügyelet képviselete a MEH Informatikai Tárcaközi Bizott-
ság munkájában. 

 1992-től -1995-ig a BAF stratégia és az informatikai stratégia kialakítására a hazai 
szabványként elfogadott SSADM eszközökkel, a IV. generációs kliens-szerver para-
digmán alapuló alkalmazásfejlesztések beindítása. 

 1993-től 1996-ig a Felügyeleti helyszíni vizsgálatok módszerének kialakítására és be-
vezetésére kialakított PHARE-projekt előkészítés és irányítása. 

 1993-tól 1996-ig a pénzintézetekkel kapcsolatos preventív probléma-feloldó intézkedé-
sek elméleti megalapozására irányuló PHARE-projekt előkészítése és irányítása. 

 1990-től 1996-ig az Állami Bankfelügyelet nemzetközi finanszírozású (Világbank, EU 
PHARE stb.) projektjeinek irányítása. 

 1990-től 1996-ig az irodaautomatizálás, a Bankfelügyelet informatikai és irányítási 
rendszerének rekonstrukciójára irányuló PHARE-projekt irányítása.  

1986.-tól 1989 november 15-ig az Államigazgatási Számítógépes Szolgálat (ÁSZSZ) igaz-
gatója majd 1989. november 15-től 1990 júniusig az Államigazgatási Számítógépes Szol-
gálat Vállalat (ÁSZSZV) igazgatója. 

1982-től 1985. végéig a SZÁMALK Kutató Fejlesztő Vállalat igazgatója, vezérigazgató he-
lyettese, 

1979. októberétől 1982. január 1-ig az OSZV általános igazgatóhelyettese, igazgatója. 

1976-tól 1979. októberig a Számítógép-alkalmazási Kutatóintézet (SZÁMKI) általános 
igazgatóhelyettese. 

1978. februártól 1979. júniusig a Moszkvai Irányítási Problémákkal foglalkozó Nemzetközi 
Tudományos Kutatóintézetben (MNYIIPU) főmunkatársként, közben 1978. július-



 4 

augusztus hónapban a Laxenburgi Nemzetközi Alkalmazott Rendszeranalízis Intézetben 
(IIASA) tudományos tanácsadóként dolgoztam. 

1966-tól 1976. január 1-ig INFELOR Rendszertechnikai Vállalatnál különböző beosztások, 
végül általános igazgatóhelyettes 
 
Egyéb szakirányú tevékenységek: 

 1997-től folyamatosan veszek részt az információs rendszerek ellenőri és az informá-
ciós rendszer biztonsági szakértői cím megadásának elbírálásában. 

 1995-től részt veszek az Információrendszer Ellenőrök Egyesülete, az Information 
Systems Audit and Controll Association (ISACA) magyar tagszervezetének munkájá-
ban. 2001-től, mint a hazai tagozat elnöke tevékenykedem. 

 1992-től részt veszek a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Tárcaközi Bizottság mun-
kájában. 

 1991-1992-ben részt vettem a bankreformmal foglalkozó kormánybizottság munkájá-
ban. 

 1975-1985-ig a Számítástechnikai Kormányközi Bizottság különböző szakterületein 
végeztem irányító szakértői tevékenységet. 

 1976-tól 1990-ig folyamatosan különböző vezetői funkciókban (elnökségi tag, szak-
osztályvezetés stb.) a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Rendszer-
szervezési, majd Informatikai Szakosztályában tevékenykedtem. 

 1979-től a Magyar Tudományos Akadémia különböző szakbizottságaiban dolgoztam 
(Számítástudományi Bizottság, Alkalmazott Informatikai Bizottság stb.) 

 1986-tól 1991-ig tagja voltam a Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosz-
tály Statisztikai Informatikai Szekció vezetőségének. 

 Az elmúlt 30 év alatt a kormány a MEH, KSH, OMFB, MTA megbízásából rendszere-
sen részt veszek országos kutatási témák kidolgozásában, illetve irányításában. 

 1966-tól folyamatosan veszek részt a hazai szakoktatásban, egyetemi/főiskolai kép-
zésben (OVK, SZÁMOK, BME, SZÖVOK, ELTE, MKKE, GATE, SZJATE, BGF stb.). 

 1980-tól az MTA TMB megbízása alapján több aspiráns munkáját irányítom. Szakte-
rületemen opponensként és szakbizottsági tagként, illetve vezetőként a tudományos 
fokozatok elbírálásában is részt veszek. 

 1966-tól folyamatosan publikálok, szerzőként vagy társszerzőként mintegy 150 cikket, 
tanulmányt, dolgozatot (programozás-elmélet, információrendszer-tervezés, informati-
kai fejlesztési stratégiák, módszertan stb.), könyvet készítettem.  
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