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Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések az elmúlt 10-15 évben: 

 

Veréb Elemér villamosmérnök, szakközgazdász, minősített vezetési tanácsadó 

A PROVICE Informatika Kft. ügyvezetőjeként a cég regionális tevékenységének 

szervezését és irányítását végzem az általunk képviselt komplex informatikai megoldások 

kereskedelme és implementációjának érdekében. 

Korábban szervezetek stratégiai teljesítményének fejlesztésével foglalkoztam a stratégia 

menedzsment, vállalati projektirányítás, valamint az informatikai tanácsadás oldaláról. 

Rendszeres programokat, előadásokat, képzéseket tartottam vállalatok, intézmények 

számára a sikeres stratégia végrehajtás, irányítás legújabb elméleti megközelítéseiről, 

gyakorlati megoldásairól. Az ügyviteli feladatok mellett a kiemelt szakmai projektek 

irányítását végeztem. Tanácsadói pályafutásom során számos nagyvállalat és intézmény 

működésének fejlesztésében vettem részt szakértőként. 

 

2014 – PROVICE Informatika Kft, ügyvezető – komplex informatikai megoldások 

regionális képviselete, kereskedelme, implementációja; 

2002 – 2013 – PROVICE Kft, ügyvezető – stratégia központú szervezetfejlesztés, 

informatikai tanácsadás, térségi gazdaságfejlesztési tanácsadás; 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel (amennyiben már betöltött az IVSZ-ben 

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

Rendszeres résztvevője vagyok az IVSZ rendezvényeinek (közgyűlések, konferenciák, 

stb) 
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

Az IVSZ kulcs feladatai  

- ICT szektor szereplőinek összefogása, együttműködésének támogatása, érdekeinek 

képviselete; 

- digitális, hálózati társadalom fejlődésének elősegítése; 

- magyar ICT szektor fejlődésének elősegítése; 

- KKV-k digitális „írástudásának”, nemzetközi versenyképességének elősegítése; 

- szakmai iránymutatás az e-kormányzati fejlesztéseknél. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

fontosnak tartom az etikus piaci viselkedést és ezt kívánom erősíteni az ICT tagvállatok 

gyakorlatában 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

IVSZ-ben, miért fontos ez a terület az IVSZ tagoknak: 

A bizottsági tagok munkájukkal hozzájárulnak az ICT szektor társadalmi megítélésének 

és elfogadottságának növelésében. Ehhez az IVSZ védjegy felügyeletének ellátása is 

fontos szempont. 

 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

stratégiai gondolkodás, és annak lebontása operatív feladatokra. 

 

Kérjük, fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

1. digitális, hálózati társadalom fejlődésének elősegítése; 

2. magyar ICT szektor fejlődésének elősegítése (utánpótlás-nevelés, fejlesztési 

források megtalálása, nemzetközi gazdaságba való bekapcsolódás elősegítése, stb); 

3. KKV-k digitális „írástudásának”, nemzetközi versenyképességének elősegítése. 

Mennyi időt tud fordítani a pályázott pozíciójára? (óra/ hét) 

heti 1 óra 

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

„Céltalan hajósnak semmilyen szél sem jó” 

 

Kedvenc applikációja? 

 

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

Sportolás, utazás 

 

 

 
Budapest, 2015. május hó 18. nap. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 
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Beküldési határidő a méret szerinti (MIKRO, KKV, NAGYV, MULTI) 

tagozatvezetői pozíció esetében: 2015. április 30. (csütörtök), 12.00 óra! 

 

Beküldési határidő az Általános elnökségi tagi, Számvizsgáló Bizottsági, Etikai 

és Fegyelmi Bizottsági pozíciók esetében: 2015. május 18. (hétfő) éjfél 

 

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) 


