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Dr. Osztopáni Krisztián
vizsgáló , Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, Audit Osztály
2010-ben
szerezte
meg
a
diplomáját
a
Pécsi
Tudományegyetemen. Jogi pályáját 2011-ben az adatvédelmi
biztosnál kezdte, majd 2012-től a Hatóság adatvédelmi
szakértőjeként dolgozott, 2014-ben pedig vizsgálóvá nevezték ki.
Idén februártól az adatvédelemi incidensekkel foglalkozó
főosztály főosztályvezető-helyettese lesz.
A Hatóságnál eltöltött időszak alatt eddig több mint hétszáz
ügynek volt az előadója, amely jogesetek az adatvédelem teljes
területét lefedték. Ezen túlmenően 2013 óta az Audit Osztály
tagjaként a Hatóság valamennyi adatvédelmi auditjának
elkészítésében kiemelt szerepe volt.
A Hatóság egyik legaktívabb előadójaként évente számos
előadást tart a Hatóság gyakorlatáról, illetve az adatvédelem
legkülönfélébb területeiről.
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Dr. Liber Ádám
LL.M., európai adatvédelmi (CIPP/E), adatvédelmi program
menedzsment (CIPM), Fellow of InformationPrivacy (FIP)
minősítésekkel rendelkező ügyvéd, a Baker McKenzie budapesti
TMT csoportjának vezető munkatársa. Liber Ádám a Szerzői Jogi
Szakértő Testület szakértője a szerzői jog internettel kapcsolatos
kérdéseiben, továbbá a Magyar Versenyjogi Egyesület főtitkári
pozícióját is betölti. Szakterülete az adatvédelem, az elektronikus
kereskedelem joga, az informatikai jog, az iparjogvédelem és a
versenyjog.
Számos adatvédelmi tárgyú publikáció szerzője, több mint nyolc
éve a DataPrivacy.hu adatvédelmi blog főszerkesztője.
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Dr. Fazekas Balázs
2017 nyara óta az Invitel Csoport jogi és szabályozási igazgatója,
aki ezen minőségében a csoport jogi megfelelésével összefüggő
területeknek is vezetője. Az Invitel Csoport számára a hírközlésszabályozási, adatvédelmi és versenyjogi megfelelés, valamint a
minőségi tanúsítványok fenntartásával összefüggő feladatok
kiemelten fontosak. Dr. Fazekas Balázs korábban a Réczicza White
&Case, majd Dentons budapesti irodájában eltöltött közel két
évtizedben az iroda TMT csoportjának vezetőjeként szerzett
széleskörű tapasztalatokat a hírközlés, technológia, média,
versenyjog, adatvédelem és szellemi alkotások joga terén, és
számos implementációs, szabályozási és vállalatfelvásárlási
tranzakcióban vett részt a legkülönbözőbb iparágakban működő
cégek képviseletében.
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Dr. Polefkó Patrik

Adatvédelmi és infokommunikációs szakértő, CIPP/E
2005-ben végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi Karán,
majd 2008-ban (info)kommunikációs szakjogászi diplomát szerzett
a Pécsi Tudományegyetemen, melynek jelenleg PhD hallgatója,
kutatási területe az adatvédelem. Emellett 2012-ben
kommunikáció és médiatudományokból szerzett alapszintű
diplomát a Zsigmond Király Főiskolán. 2015-től az International
Association of Privacy Professionals tagja, 2017-től az Information
Systems
Audit
and
Control
Association
tagja.
2007 és 2011 között az adatvédelmi biztos munkatársaként
dolgozott, kezdetben információszabadsági ügyekkel, majd
többnyire adatvédelmi ügyekkel foglalkozott, kiemelten is ezek
között a kommunikációs-hírközlési területekkel, illetve közösségi
oldalakkal. 2012-2016 között, majd 2017-től kereskedelmi
bankokban tölt be belső adatvédelmi felelősi pozíciót, aktív tagja
a Bankszövetség keretei között működő Adatvédelmi
Munkacsoportnak.
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Dr. Puskás János
A Magyar Vállalati Compliance Társaság elnöke, a vállalati
compliance programok szakértője. Jelentős nemzetközi
tapasztalatot szerzett vállalati belső vizsgálatokban.
János számos nagyvállalatot képviselt hatósági és bírósági
eljárásokban, 25 alkalommal a Kúria előtt. 7 fogyasztóvédelmi,
reklámjogi és IT jogi kérdésben aktívan közreműködött az irányadó
bírói gyakorlat kialakításában. János az IT szektorban szerzett
vállalati jogászi tapasztalatot. Rendszeresen publikál és szerepel a
médiában az alábbi témák kapcsán: Internet szabályozása, online
megfigyelés, online tartalomért való felelősség, álhírek, online
zaklatás.
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Heal Edina

A Google előtti 5 évben Edina az ország leghallgatottabb és
legnagyobb bevételű országos rádiójának, a Sláger rádiónak volt vezérigazgatója.
Nagy gyakorlata van a tartalom előállításban és a kreatív tehetség gondozásban.
Vezette az EMI magyarországi cégét, dolgozott együtt többek között Ákossal,
Zoránnal, az Irigy Hónaljmiríggyel, DJ Sterbinszkivel és a Fekete Vonattal. Dolgozott az
Island Records-nál, a PolyGramnál és az EMI-nál Londonban is.
Heal Edina nemzetközi reklámügynökségeknél kezdte karrierjét, ügyfélkapcsolati
menedzserként, majd igazgatóként. Edina kipróbálta magát, mint vállalkozó is, amikor
Londonban egy gyermekcipőket gyártó céget hozott létre.
Két alapítványt is alapított, az első a Sláger Angyal volt, amely hátrányos helyzetű
gyermekeket segített nyaralni menni, a második az Egyenlítő, mely a nők egyenlő
bánásmódját hivatott segíteni és önkéntes tagjai között több, mint 150 befolyásos
magyar nő van.
Szolgált az Amerikai Kereskedelmi Kamara felügyelő bizottságában 2 évig, jelenleg a
Budapest Fesztivál Zenekar kuratóriumának és a Skool alapítvány kuratóriumának
tagja.
Több induló cég tanácsadója és segítője, a Forbes 2015-ben a legbefolyásosabb
magyar nők között tette a borítójára. Edina a francia INSEAD-on szerzett MBA
képesítést és két gyermek büszke édesanyja.
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Dr. Rusz Mária
A Shell etikai és compliance ügyekkel foglalkozó menedzsere. A
Shell csoport vállalatainak nyújt támogatást a compliance
kockázatok
kezelésében
és
a
compliance
program
működtetésében. Emellett versenyjogi, vesztegetés- és
korrupcióellenes tréningeket is tart.
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Dr. Lévai András

Jogi Vezető – CE Ethics & Compliance
András 2009-ben csatlakozott a TESCO jogi csapatához, mint
jogtanácsos. 2011-től, már mint vezető jogtanácsos felelt a
perekért, valamint a szállítókkal, vásárlókkal és munkavállalókkal
kapcsolatos jogvitákért, az adatvédelemért, illetve rendszeresen
támogatott/vezetett különböző üzleti projekteket (Clubcard, Tesco
Mobile, online bevásárlás). András 2013. októberétől közel egy
éven át a magyar és a török Tesco belső ellenőreként
tevékenykedett.
Andrást 2014. júniusában nevezték ki a Tesco Jogi Vezetőjének és
Igazgatósági Tagjának, mely tisztségeket azóta is betölti. Emellett,
2016. áprilisától a közép-európai régió Ethics & Compliance
vezetői feladatait is ellátja. András 2017. áprilisától az Országos
Kereskedelmi Szövetség társelnöki posztját tölti be.
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Dr. Nagy Zoltán Gábor
A LEGO Manufacturing Kft. jogi igazgatója. 2013-tól kezdődően
biztosítja a LEGO Csoport magyarországi termelésének jogi és
etikai megfelelőségét. Ezen belül kiemelt feladata a LEGO Csoport
compliance programjának helyi irányítása, ahol elsődlegesen a
beruházási projektekhez, vállalatirányításhoz, munkajoghoz,
beszerzési szerződésekhez, ingatlanokhoz kapcsolódó compliance
kockázatok feltárásával, és esetleges visszaélések megelőzésével
foglalkozik. Korábban a Michelin Csoport magyarországi jogi
osztályának vezető jogtanácsosaként, illetve a regionális Etikai
Bizottság titkáraként szerzett tapasztalatokat. Ezt megelőzően a
Réczicza White &Case LLP ügyvédi irodánál dolgozott.
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Dr. Szür Zoltán
A Signal Rank Zrt. csalásmegelőzéssel foglalkozó compliance
szakembere. Gépi adatelemzési technológiával segíti az üzleti
partnerekkel és harmadik felekkel felmerülő compliance
kockázatok kezelését.
A vállalati visszaélések és a gazdasági bűnözés szakértője,
korábban a Fővárosi Bíróságon gazdasági bűncselekményekkel
foglalkozott. Egy nemzetközi ügyvédi iroda vitarendezési
csoportjában szerzett peres gyakorlatot, számos multinacionális
vállalatot képviselt hatósági eljárásokban.
Dolgozott belső jogászként a technológiai szektorban, jelenleg
mérnöki tanulmányokat folytat.
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Bácsfalvi András
Közgazdász-szociológus,
egyaránt rendelkezik.

banki

és

vállalkozási

tapasztalattal

Részt vesz a Magyar Bankszövetség Compliance, illetve
Pénzmosás
Elleni
munkacsoportjának
munkájában:
utóbbinak 2016 júliusa óta elnöke, a „szankciókkal és korlátozó
intézkedésekkel kapcsolatos aktualitások” témafelelőse.

2013 és 2016 között az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. compliance
igazgatója volt, jelenleg az MKB Bank Zrt. Compliance
Igazgatóságát vezeti.

