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szakmai önéletrajz:  

DOSZPOD DÉNES pénzügyi-gazdasági végzettségű szakember, aki karrierje első 13 évében az Alukernél (Hungalu), 
majd a 

londoni Rudolf Wolff ügynökség alkalmazottjaként a jelentősebb nemzetközi árutőzsdéken és a bankközi piacokon 

dolgozott hazai és európai ügyfelek számára, illetve menedzselt sajátszámlás portfoliót. Ezt követően az Ernst & 
Youngnál 

vállalatirányítási, kockázatkezelési és belső kontroll tanácsadást végzett senior manager pozícióban. A BÉT 

tanácsadói testületében segítette a Felelős Társaságirányítási Ajánlások elkészítését, valamint a könyvvizsgálói 
üzletág 

Felügyelő Bizottságának tagja volt. Majd a Budapest Banknál (GE Money) Felelős Vállalatirányítás Vezetőként 
irányította a Compliance-t, a csalásmegelőzést, az ICAAP-et, a fizikai- és információs biztonságot, az OpRisk-et és a 
folyamatfejlesztést (‘governance’). Pályáját a MOL Csoport, Magyarország legnagyobb tőzsdei vállalata 
Kockázatkezelési Vezetőjeként folytatta, ahol az Integrált Kockázatkezelés (ERM) fejlesztése és működtetése mellett 
felelős volt a csoportszintű pénzügyi kockázatok értékeléséért, a működési kockázatok és biztosítások kezeléséért (a 
Captive viszontbiztosító Igazgatósági tagjaként is), a stratégiai és compliance kockázatok átfogó értékeléséért, 
valamint a derivatív portfolió kockázatkezelésének és a CTRM/ETRM mid-office funkciójának létrehozásáért és 
működtetéséért. Koordinálta a vállalatcsoport 750m EUR-s kötvénykibocsátására készített brossúra kockázati részét. 

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, bonyolít szakmai tréningeket és tart előadásokat pénzügyi szolgáltatóknak és vállalatoknak. 
Felkészítő oktatást tart a nemzetközi belső auditori (CIA) vizsgára. 

Executive MBA diplomáját az amerikai Krannert Executive Education (Purdue University, USA) és a CEU közös 
programján szerezte. Nemzetközileg bejegyzett Belső Auditor vizsgát tett (CIA). 

2011 és 2019 között a Hungarian Business Leaders Forum Igazgatóságának tagja, az Üzleti Etika és Átláthatóság 
munkacsoport vezetője. 

Tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete Elnökségének, a Kockázatkezelési Állandó Bizottság vezetője 

 

Pályázat:  

BEMSZ ELNÖKSÉGI PÁLYÁZAT - ELKÉPZELÉSEK 

 

Név:   Doszpod Dénes, alapító-ügyvezető 

Cég:   RiGoCon Tanácsadó Kft. 



  www.rigocon.hu 

A pályázatom háttere: 

o Hosszú évek óta dolgozom olyan szakterületeken és témákkal, amik szorosan kapcsolódnak a The IIA 
tevékenységéhez, alapelveihez és céljaihoz (CV mellékelve). 

o A BEMSZ-szel a 2004-es CIA vizsgám óta folyamatos kapcsolatban állok.  

o A betöltött pozícióim (Elnökség, Kockázatkezelési Bizottság) mellett rendszeresen adok elő 
konferenciákon, szemináriumokon és tréningeken. 

o 2017-2019 között oktattam a CIA Part I.-t. 

o A Kockázatkezelési Állandó Bizottság (RÁB) vezetője vagyok, aminek keretében 

o 2021-ben elkészítettük az „Állásfoglalás és ajánlás a magyarországi gazdálkodó szervezetek 
kockázatkezelési gyakorlataihoz” c. dokumentumot 

o 2022-ben folyamatban van egy újabb ajánlás összeállítása az „Integrated Assurance / Integrált 
Bizonyosság” témakörben. 

o A BEMSZ elnökségi tagjaként koordinálom és szervezem a BEMSZ Délutánokat. 

Stratégiai elképzeléseim: 

o A hagyományos célcsoport körének kitágítása a versenyszférában érdekelt vállalati és banki/biztosítói 
döntéshozók irányába (CEO-k, CFO-k, CIO-k stb.) részben az 'üzeneteink', publikációink és konferenciáink 
témafelvetésinek bővítésével, részben az ő direkt bevonásukkal (pl. kisebb csoportos fórumok felső 
vezetőkkel, előadásokra felkérés stb.). 

o Szívesen folytatnám a BEMSZ Délutánok szervezését, ahol további új témákat és előadókat kutatnék fel a 
munkacsoportokkal együttműködve. 

o Szintén örömmel dolgoznék tovább a Kockázatkezelési Állandó Bizottság vezetőjeként. Vízióm szerint évente 
min. 1 újabb szakmai publikációval jelentkeznénk és ennek kapcsán min. 1 előadást vállalnánk az adott 
témában a szélesebb nyilvánosság felé. 

Bízom benne, hogy a fenti elképzelésekkel és elnökségi tagként hozzá tudok járulni a szervezet és a hazai belső 
ellenőrzési sztenderdek/gyakorlatok jövőbeni fejlődéséhez. 

Budapest, 2022. május 10. 
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