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István 2005 óta dolgozik a KPMG munkatársaként, 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. Elsődlegesen telekommunikációban, 
kereskedelemben, gyógyszeriparban, energetikában, kormányzati és non-profit szektorban rendelkezik gyakorlati 
tapasztalatokkal. 2010-től felelős a KPMG társadalmi felelősségvállalási stratégiájának kialakításáért és 
végrehajtásáért is. 

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta nemzetközi tanulmányok szakon, átfogó 
menedzsment ismereteit Franciaországban, a Bordeaux Business School nemzetközi programjában szerezte. Angol 
nyelven tárgyalóképes tudással bír, valamint német és francia nyelven beszél. 

 

 

BEMSZ elnökségi tagság esetén:  

A BEMSZ Elnökségének munkájában 2017 óta veszek részt, 2018 áprilisáig állandó meghívottként, azóta pedig 
megválasztott Elnökségi Tagként a KPMG Tanácsadó Kft. belső ellenőrzési szolgáltatásokért felelős vezetőjeként.  

Ezalatt az időszak alatt lehetőségem volt megismerni a szervezet aktuális működését, kihívásait. Ötleteimmel, 
javaslataimmal támogattam a közös gondolkodást és a szakmai programok kialakítását, megvalósítását.  

 



Elnökségi Tagként az alábbi tevékenységet támogattam aktívan: 

- BEMSZ stratégia felülvizsgálata és az implementáció végrehajtása a vezető társaimmal 

- BEMSZ-KPMG CAE Klub megalakítása, 30-40 aktív belső ellenőrzési vezetővel évente 3-4 alkalommal 
különböző támákban, pl.: magyarországi belső ellenőrzési funkció benchmark kutatása, humán erőforrás és 
people menedzsment, jelentéskészítés, tervezés/újratervezés COVID19- kapcsán, COVID-hatásai a belső 
ellenőrzésre, technológiák a belső ellenőrzésben, HR kihívások, agilitás (a COVID alatt online módon) 

- LinkedIn oldal felépítése és folyamatos menedzselése (a tagok száma már közel 700, ami lehetőséget ad a 
tagság további bővítésére, a szakmai tartalmak még szélesebb terjesztésére) 

- BEMSZ konferenciákon való előadás és facilitálás az alábbi témákban: automatizáció, védelmi vonalak közötti 
együttműködés, agilitás, fenntarthatóság, ESG, HR-audit 

- BEMSZ Délután megszervezése több témában (pl.: technológia, whistleblowing szabályozásra való felkészülés, 
ESG az alapkezelőknél) 

- BEMSZ oktatás: kockázatértékelés és belső kontrollrendszer felépítése és tesztelése,  
ESG (2022. május 26-án lesz) 

- BEMSZ Vállalati Állandó Bizottság (VÁB) megalakítása és szakmai támogatása 

 

Az eddigi munka mind emberileg, mind szakmailag nagyon sokat adott számomra, egy nagyon inspiráló csapat aktív 
tagjának érezhetem magamat a kibővült Elnökségben. 

 

Azért jelentkeztem ismét a BEMSZ Elnökségi Tagjának, mivel szeretném folytatni a vezető társaimmal megkezdett 
munkát, továbbra is szívesen csatornázom be a KPMG-ben és más hasonló szakmai szervezetekben (HBLF, BCSDH, stb.) 
szerzett több mint 16 éves szakmai tapasztalatot és hasznos információkat. Innovatív látásmódommal, ötleteimmel 
pedig szívesen segítem a szervezet további fejlődését. A meglévő feladataim mellett 3 további konkrét területen 
fejteném ki aktivitásaimat: 

- szakmai „utánpótlásnevelés”, hogy a felsőoktatásban megfelelő ismeretekre tegyenek szert a hallgatók és 
vonzóvá tegyük számukra a szakmát; 

- ECIIA vagy más nagyszabású nemzetközi szakmai konferencia megszervezésének támogatása 
Magyarországon;  

- nemzetközi kapcsolatok ápolása (ezért is csatoltam angol nyelvű önéletrajzot).  

 

Köszönöm megtisztelő támogatásotokat és bizalmatokat! 

 
 




