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Gyepessy Ferenc több, mint 20 éve dolgozik belső ellenőrzési területen nemzetközi és hazai 

környezetben, mérnöki és közgazdasági végzettségei mellett CIA, CRMA, EQA nemzetközi audit 

képesítésekkel is rendelkezik. 

Jelenlegi pozíciójában a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit vezetőjeként 2003 óta dolgozik. 

Irányítása alatt került kiépítésre az IIA nemzetközi normáját követő, bizonyosságot adó és 

tanácsadó internal audit tevékenység. Többek között bevezetésre került a kockázat alapú 

audittervezés, stratégiai tervezés valamint egy minőségbiztosítási és fejlesztési program. 

Három alkalommal végrehajtott 5 évenkénti külső független értékelés (validálás) során az IIA 

normák mindegyikében általános megfelelést ért el az általa irányított belső ellenőrzési szervezet. 

Nagyszámú hatékonysági intézkedést javasolt a cég egész területére a kockázatok kezelésére, 

illetve belső kontrollok kialakítására, fejlesztésére. Több sikeres belső projekt mentora, a 

legújabbak egyike a meglévő belső kontrollrendszer jogszabályi környezethez való illesztése. 

Felkéréseket kap hazai és külföldi ellenőrzési szakkonferenciákon való előadások megtartására. 

Számos belső ellenőrzési szervezet IIA szerinti teljeskörű külső minőségértékelését vezette. 

Több mint 10 éve a BEMSZ elnökségi tagja, 2010-től a BEMSZ CIA klub vezetője továbbá az MKT 

Ellenőrzési Szakosztályának elnökségi tagja 2010-től. Ferenc meghatározó szerepet vállalt a 

BEMSZ szakmai munkacsoportjában a 339/2019. (XII. 23.) a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Kormányrendelet tervezetének véleményezése 

során. 

Az egyesületi munkám során a CIA képesítéssel rendelkezők kiemelt támogatása mellett, a 

köztulajdonú társaságok, illetve a vállalati belső ellenőrzési szekció munkájában veszek részt. 

Elhivatottnak érzem magam a minőségi belső ellenőrzési munka fontossága mellett, melyhez a 

belső és külső értékelések és a kapcsolódó módszertanok megismertetését, egyes módszertanok 

fordításának megszervezését tervezem a következő 2 évben. Célom közt szerepel - egy szakértői 

csapat bevonásával - egy célirányos „quality” kérdőív kialakítása, kiküldése és értékelése is. 



Nemzetközi szintű szakmai képesítések: 

CIA Certified Internal Auditor (IIA), 

CRMA Certification in Risk Management Assurance (IIA), 

EQA External Quality Assessor/Validation (IIA), 

CEIFCA Certified European Internal Financial Control Assessor, 

DPO Adatvédelmi Tisztviselő 

 




