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Pályázati lap általános elnökségi tag pozícióra 

 
 

Név: Szabó Zsolt Mihály 

 

 
 

Jelenlegi munkahelye: 

Antenna Hungária Zrt. 

 

Beosztása: 

IT biztonsági tanácsadó 

Információbiztonsági felelős (IBF) 

 

Linkedln profil: https://www.linkedin.com/in/zsolt-

szab%C3%B3-92406635 

ODT Hallgatói adatlap:  

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU

&sz_ID=21957 

MTMT Közlemények: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=bro

wse&sel=10055775 

 

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

Szabó Zsolt Mihály 48 éves, okleveles közgazdász és informatikus mérnök vagyok. 

Jelenlegi munkahelyem az Antenna Hungária Zrt-nél IT biztonsági tanácsadó pozícióban 

és Információbiztonsági felelősként (IBF) dolgozom.  

Feladataim a hazai és nemzetközi elvárásoknak való megfelelés (Ibtv., GDPR, Lrtv., 

Mavtv., NIS, ISO2700k) biztosítása, a szervezetet érintő informatikai biztonsági 

szabályzatainak elkészítésében elkészítése és aktualizálása, az információbiztonsági 

tudatosító anyagok elkészítése, kockázatmenedzsment naprakészen tartása. 

Korábbi munkahelyeimen: az MVM Informatika Zrt., az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság (ONYF) és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatalanál (KEKKH), ahol informatikai biztonsági szakértőként és elektronikus 

információs rendszerek biztonságáért felelős megbízottként dolgoztam, és tapasztalatot 

szereztem adat- és információvédelem területeken. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által 2018-ban kiadott ,,Célzott kibertámadások. 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy 

(IBF) számára 2018” szakanyag (http://m.ludita.uni-

nke.hu/repozitorium/handle/11410/11181) 8. Célzott támadás a közigazgatási szektor 

ellen című fejezetét én készítettem. 
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Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola negyed éves abszolutóriumot tett 

levelező hallgatója vagyok. Kutatási témáim információbiztonsági és gazdasági és 

területeket érint. 

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar vállalkozásszervezés MSc szakán 

okleveles közgazdász diplomát szereztem, ahol a diplomamunkámat ”Globális öregedés 

gazdasági hatásai a nyugdíjbiztonságra” címmel írtam, melynek alapja, az azonos címmel 

írt Tudományos Diák Konferencián dolgozatom. Eme TDK dolgozat I. díjban részesült. 

Az tavalyi évben megrendezett Óbudai Egyetem Magyar Tudomány Ünnepe alatt 

"Hallgatói publikációs díj" (PHD kategória) elismerésben részesültem az Óbudai Egyetem 

a Tehetségtanács döntése alapján. Folyamatosan publikálok információbiztonsági és 

gazdaságpolitikai témákban magyar és angol nyelven, melyek elérhetőek az Magyar 

Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisában a nevem alatt. 

Számos nonprofit szervezet tagja vagyok és vállalok társadalmi szerepet:  

- 2016 októbere óta tagja vagyok az ISACA nemzetközi és magyarországi 

szervezetének, ahol jelenleg az Etikai bizottság tag vagyok, korábban pedig a 

Felügyelő bizottság tag voltam. 

- Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség felügyelőbizottsági elnöke (6 év), a Magyar 

Jazz Szövetség felügyelőbizottsági tagja (4 év), továbbá a Juunanshin Sport 

Egyesület elnöke (15 év), a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (10 

év), Magyar Közgazdasági Társaság (6 év), Magyar-Japán Baráti Társaság (10 év) 

tagja vagyok. 

Szabadidőmben, ha tehetem japán kard és botvívással és klasszikus gitározással 

foglalkozom. 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

Folyamatosan követem a szervezet tevékenységét és szakmai munkáját. Az IVSZ 

hírleveleit és tájékoztatásait rendszeresen olvasom és rendezvényeit követem. 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

Elméleti és gyakorlati tapasztalataimmal szeretném az IVSZ elnökségi munkáját 

támogatni és segíteni, továbbá céljainak elérésében aktívan részt venni. 

 

Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tag pozíciót?  

A korábban említett munkahelyeken és szervezetekben betöltött pozícióim során szerzett 

tapasztalatok alapján bízom az „általános elnökségi tag” pozícióra beadott pályázatom 

támogatásában, hogy együtt tehessünk minél többet az IVSZ és tagsága céljaiért és 

sikerességéért. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1. a digitális gazdaság elterjedésének szakmai támogatása, 

2. széleskörű szakmai tájékoztatások, 

3. az IVSZ által végzet szakmai kutatások minőségi javítása, 

4. a szervezet széleskörű elterjedésének támogatása, 

5. hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítése. 

 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ általános elnökségi tag pozíciójára? (óra/ 

hét) 

4-6 óra / hét igény szerint lehet több is. 
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Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

Sajnos eddig nem töltöttem be semmilyen pozíciót az IVSZ-ben. 

 

 

 
Budapest. 2020. június hó 20. nap. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2020. augusztus 20. 

(csütörtök), 12 óra 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze az IVSZ irodának. (Tel.: 1/266-6346 

vagy 70/392-2046) 

mailto:jeloles@ivsz.hu

