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Szakmai tapasztalat 

 

2021. november-      Bankholding tagbankjainál és a pénzügyi holding társaságoknál a BE vezetői feladatok 
ellátása (jelenleg MKB Nyrt., MTB Zrt., Takarékbank Zrt., Takarék Jelzálogbank Nyrt. és MBH 
Zrt.) 

 

2021. február- Magyar Bankholding Zrt. – Belső Ellenőrzés vezetője 

• MBH Zrt.-ben és csoportszinten vizsgálatok lebonyolítása 

• Belső ellenőrzési tevékenység csoportszintű felügyelése 

• Csoportszintű belső ellenőrzési szabályozás kialakítása 

1995. december 

– 2021. február 
MKB Pénzügyi Csoport - különböző beosztásokban az MKB Bankban 

és az MKB Nyugdíjpénztárban, belső ellenőrzési területen 

 • MKB Bank – belső ellenőr (2000-ig), tanácsos (2003-ig), főtanácsos (2006-ig), 
főosztályvezető (2019-ig), igazgató (2019-2021)  

Belső ellenőrzési vizsgálatok lefolytatása, vezetése és minőségbiztosítása a 
bankban és a bankcsoporttagoknál. A Belső Ellenőrzés szabályozási hátterének, 
ellenőrzési módszertanának folyamatos fejlesztése. A Belső Ellenőrzés operatív 
irányítása, éves és stratégiai tervek elkészítése, beszámolás a vezető testületek 
felé.  

 MKB Nyugdíjpénztár - belső ellenőr (2001-2006, illetve 2018-2021) 

Belső ellenőrzési vizsgálatok lefolytatása, éves és középtávú tervezés, rendszeres 
riportolás a Nyugdíjpénztár vezető testületei felé. 

1995  Prímagáz Hungária Zrt. – controller 

• A központi számvitel és pénzügy területek munkájának 
irányítása, a telephelyi könyvelés felügyelete. 

1987 - 1994 IBUSZ Holding  

• IBUSZ Rt. – külkereskedelemi előadó, adóügyi csoportvezető 

Részvétel a cég újonnan induló külkereskedelmi 
tevékenységének előkészítésében. Később a cég adóügyeinek 
teljeskörű lebonyolítása.  

• IBUSZ International Kft. – főkönyvelő 

Az IBUSZ külképviseleteivel való üzleti kapcsolattartásért felelős 
leánycég gazdálkodásának teljeskörű irányítása.  



Végzettségek 

2014                                        Accreditation in External Quality Assessment of Internal Audit 
2007                                        Certified Internal Auditor (CIA) oklevél                                    
2000                                        Okleveles könyvvizsgáló szakképesítés 
1991                       Okleveles adótanácsadó szakképesítés   
1990                                         Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, szakközgazdász   

1987 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, külgazdasági szak  
1982 Veres Pálné Gimnázium, Budapest 

Nyelvtudás 

Angol felsőfokú nyelvvizsga (aktív) 

Orosz középfokú nyelvvizsga (passzív) 

További információk 

• Tagja vagyok a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének (ezen belül a Pénzügyi Ágazat Munkacsoportnak 
és a CAE Klubnak), a Magyar Közgazdasági Társaságnak és a CIA-Klubnak.  

• Rendszeresen részt veszek hallgatóként vagy előadóként különböző belső ellenőri szakmai képzéseken és 
konferenciákon.  

• Bejegyzett mérlegképes könyvelőként (pénzügyi ágazat) évente járok kötelező szakmai továbbképzésre. 
 
 

BEMSZ Elnökségi tagi megválasztásom esetén…. 

Fontosnak tartom a belső ellenőrzési szakma elismertségének, a szakmai standardok management általi 

megismerésének és elfogadtatásának erősítését. Ennek kapcsán támogatom a belső ellenőrzési szakma 

érdekérvényesítési törekvéseit, a különféle jogszabályi és egyéb hatósági, felügyeleti szabályozások véleményezése 

során (különös tekintettel a pénzügyi ágazatra). 

Támogatni kívánom a különböző gazdasági szektorokban meglévő belső ellenőrzési tapasztalatok megosztását, a 

védelmi vonalak együttműködésének további fejlesztését, ezzel is hozzájárulva a belső ellenőrzés szakmaiságának és 

a szervezetben történő elismertségének erősítését.  

Az ETK Zrt.-vel meglévő értékes munkakapcsolataim miatt, továbbra is szívesen részt vennék a BEMSZ és az ETK Zrt. 

közötti kapcsolattartásban, új előadók és témák felkutatásában, az oktatási anyagok minőségbiztosításában, illetve 

különféle rendezvények szervezésében (pl. Belső Ellenőrzési Európa Bajnokság). 

 




