
Doszpod Dénes 
Pályafutását a Hungalu/Alukernél kezdte, majd a Rudolf Wolff-nál és az Enronnnál folytatta. Ezt 
követően az Ernst & Young majd a BB/MOL Csoport munkatársa volt. 
2012. óta saját tanácsadói magánvállalkozásában, hazai és nemzetközi vállalatok és pénzügyi 
szolgáltatók számára szakmai támogatást nyújt a társaságok hatékonyságának és átláthatóságának 
növelése, a kockázatok integrált kezelése és az ehhez kapcsolódó irányítási folyamatok, belső kontroll 
mechanizmusok, digitális folyamatbányázatok valamint rendszerfejlesztések/ implementálások terén. 
Rendszeresen publikál és tart előadásokat Felkészítő oktatást tart a nemzetközi belső auditori (CIA) 
vizsgára. 
Tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete Elnökségének, a Kockázatkezelési Állandó Bizottság 
vezetője 

Gajdos Márton 
Dolgozott kockázatellenőrzési területen (Work-Out), utána pár évig Compliance Officerként 
(pénzmosás elleni területen) majd 2005-től a belső ellenőrzés területén, belső ellenőrzési vezetőként. 
Jelenleg - közel 3 éve egy svájci-magyar tulajdonú tanácsadó cég, az ABT Hungária belső ellenőrzési 
és compliance szolgáltatásokért felelős partnere. 
2016. óta a BEMSZ elnökségi tagja, 2018. óta pedig elnöke, illetve elnökségi tagja a Magyar 
Közgazdasági Társaság (MKT) Ellenőrzési Szakosztályának. 
 
Geiszlinger Árpád 
A Vodafone Magyarország belső ellenőrzési igazgatójaként, majd a Vodafone Group Service London 
Belső ellenőrzés működést támogató igazgatójaként dolgozott. 
A BEMSZ-nek 10 éve tagja. 
Sokéves szakmai tapasztalatára támaszkodva a kockázatmenedzsment területet támogatja. 
A Chartered Institute of Internal Auditors (Egyesült Királyság és Írország) tagjaként videokonferenciák 
és a kinti szakemberekkel tapasztalatcserére lehetőséget biztosító programok szervezésével segíti a 
BEMSZ munkáját. 

Gyepessy Ferenc  
Több, mint 20 éve dolgozik belső ellenőrzési területen nemzetközi és hazai környezetben 
Jelenlegi pozíciójában a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit vezetőjeként 2003. óta dolgozik. 
Több mint 10 éve a BEMSZ elnökségi tagja, 2010-től a BEMSZ CIA klub vezetője továbbá az MKT 
Ellenőrzési Szakosztályának elnökségi tagja 2010-től. 

Ludvigh Csilla 
Bankholding tagbankjainál és a pénzügyi holding társaságoknál a BE vezetői feladatok ellátása MKB 
Nyrt., MTB Zrt., Takarékbank Zrt., Takarék Jelzálogbank Nyrt. és MBH Zrt. 
Jelenleg a Magyar Bankholding Zrt. Belső Ellenőrzés vezetője 2021. februártól 
Tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének, ezen belül a Pénzügyi Ágazat 
Munkacsoportnak és a CAE Klubnak, a Magyar Közgazdasági Társaságnak és a CIA-Klubnak. 

Kollár Róbert 
Szakmai tapasztalatait a Deloitte & Touche Kft adótanácsadói, a Rabobank Hungária Rt pénzügy-
számviteli és a Citibank ZRt belső ellenőrzési területein szerezte. 
2013. májusa óta a K&H Bank Belső Ellenőrzési Igazgatója, 2020 januárjától kezdődően ezzel 
párhuzamosan a KBC Group Audit módszertani vezetője. 
A BEMSZ elnökségi tagja 2010. óta, 2007-től pedig a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési 
Szakosztályának elnökségi tagja, 2012-2018. között a BEMSZ elnöke. 

dr. Malatinszky Janka 
Pályafutását a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban kezdte, a minisztérium delegáltjaként a 
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Felügyelőbizottságának tagja volt. 
Később ezen társaságnál 5 évig jogtanácsosként tevékenykedett. Majd az akkori Vezérigazgató 



felkérésére 2012-ben a társaság belső ellenőre lett. 
Az MVM elnök-vezérigazgatójának felkérése alapján 2018. őszén vette át az MVM belső ellenőrzési 
szervezetét és az MVM Csoport társaságainak (ekkor már köztük az NKM csoport) központosított 
belső ellenőrzésének kialakítása, majd működtetése volt a feladata. 
A BEMSZ elnökség tagja, aktívan részt vesz az elnökség munkájában. 

Smohay Ferenc 
A KPMG-nél dolgozott Magyarországon és Olaszországban 2003. és 2012. között. 
Az ABT Treuhand csoporthoz 2012-ben csatlakozott, mint a Kockázatmenedzsment üzletág vezetője. 
Az MKB felügyelőbizottsági tagja, az audit bizottság elnöke 2014. és 2017. között  
2018. óta a BEMSZ elnökségi tagja. Fő feladata a BEMSZ egyik fő kommunikációs csatornájának, a 
hírlevélnek a szerkesztése. Vezetésével négy éve minden hónapban készül hírlevél a korábbi évi 
három kiadás helyett. Emellett a Kockázatmenedzsment Állandó Bizottság tagja és a BEMSZ 
Technológiai Platform vezetője. 
 
Szabó István 
A KPMG munkatársaként 2005. óta dolgozik, jelenleg igazgatói pozícióban. Szakterülete a szervezeti 
struktúrák, üzleti folyamatok és kontrollkörnyezet kockázati és működési hatékonyság szempontú 
átvilágítása és fejlesztése, belső ellenőrzés, a megfelelőséggel (compliance), etikus üzleti 
magatartással, illetve a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával (CSR), fenntarthatósággal 
kapcsolatos tanácsadás. 
A BEMSZ Elnökségének munkájában 2017. óta vesz részt, 2018. áprilisáig állandó meghívottként, 
azóta pedig megválasztott Elnökségi Tagként. 

  

 


